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Presentació 

La ciutat és un signe d'identitat, un testimoni històric de les 
transformacions socials i econòmiques i una mostra de 
producció de cultura. Barcelona, en aquest sentit és una 
ciutat transparent: els seus barris, el seu creixement, Ja seva 
gran complexitat són, sens dubte, un discurs sobre la pròpia 
història de la ciutat, sobre les tensions socials en que ha 
viscut i, en definitiva, Ja més completa imatge del nostre 
passat remot i recent. 

Una de les funcions bàsiques del govern municipal és la 
d'heretar aquesta estructura fisica de la ciutat i adequar-la a 
les seves complexes func ions socials. La ciutat ha de ser el 
receptacle d'un conjunt de necessitats col· lectives i. 
individuals i, a més, ha de servir de vehicle per a les seves 
transformac ions. Una ciutat per a viure millor és, en 
conseqüència, un objectiu polític de primera magnitud. 

El govern municipal s'ha esforçat al llarg d'aquests quasi 
quatre darrers anys en incidir positivament sobre el marc 
fis ic urbà; aquest esforç ha estat basat en alguns aspectes 
que considero fonamentals. El primer de tots, la implantació 
d'una estricta legalitat urbanística: els ciutadans de 
Barcelona reconeixen que d'uns anys ençà, ha existit una 
aferrissada defensa i vigilància per part de l'Ajuntament en 
tots aquells aspectes legals que defineixen el creixement de 
la ciutat i la seva renovació; d'aquesta manera hem clos una 
llarga tradició d'excepcionalitat, tant en l'expans ió urbana 
com en la renovació de les seves estructures. Ha exigit 
d'importants mitjans humans, informatius i tècnics i s'ha 
vist, també, facilitat per la moderació en les taxes de 
creixement de la població. 

En segon lloc, hem emprés tota una sèrie de realitzacions 
que s'encaminen a la regenerac ió de Barcelona, partint de la 
considerac ió del barri i de la problemàtica especifica de 
l'habitant com a punt de partida per a entendre la ciutat i 

posar-la al seu servei. Es precisament sobre aquest aspecte 
que aquesta publicació intenta mostrar un resum, molt 
esquemàtic, de l'obra realitzada. 

En tercer lloc, s'ha fet un esforç important per a 
identificar i definir una sèrie d'aspectes tant de problemàtica 
actualitat com d'ineludible futur, que hauran d'ésser 
desplegats en l'immediat. 

La incidència de la gran vialitat metropolitana, els 
enllaços de la ciutat estricta amb el conjunt de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, les façanes de mar i muntanya, 
la reconsideració dels nous centres aglutinants de la 
metròpoli, l'estructura urbana en previsió dels Jocs 
Olimpics, tots aquests importantíssims aspectes han estat 
objecte d'estudis a diferents niVells que donaran el seu fruit 
en els pròxims anys. Tots ells estan en període d'anàlisi a 
partir dels criteris del Pla General Metropolità en 
col·laboració molt estreta amb la Corporació Metropolitana 
de Barcelona i d'altres entitats territorials que tenen 
interessos coincidents amb els de la ciutat. 

Finalment, no cal oblidar que el marc fisic de la ciutat és 
només un dels aspectes que define ixen la seva vida i el seu 
funcionament; en aquest sentit el govern municipal és 
conscient que la vigilànc ia urbanística, la realització 
especifica de projectes de regeneració urbana i d'adequació 
de ls barris o, en darrer terme, l'estudi i enfocament de 
solucions de futur, tenen el seu més ple sentit si els serveis 
que funcionen en el marc de la ciutat, ho fan cada cop millor 
i més adequadament a les necessitats dels habitants. En 
aquest sentit cal incloure en els objectius urbans prioritaris, 
l'activitat d'àrees municipals com la d'Obres PUbliques, 
Circulació, Transports, Parcs i Jardins, Serveis Municipals, 
Patronat Municipal de l' Habitatge i totes aquelles que tenen 
una incidència en l'equipament de la ciutat i en el seu bon 
funcionament. Tanta, que es pot dir que avui l'urbanisme ha 
de ixat de ser una disciplina uniprofessional per a esdevenir 
un camp on han de col- laborar necessàriament diverses 
tècniques, és a dir un afer netament politic, en el sentit 
clàss ic de gestió de la Polis, la Ciutat, que no admet 
especialistes Unies. 

Com he dit més amunt la publicació que presentem recull 
un aspecte parcial d'aquests quatre grans objectius que s'ha 
fixat el govern municipal en ordre a la reconstrucció de la 
ciutat. Unicament, el segon d'aquests aspectes, és a dir, un 
conjunt d'obres _i projectes tendents a revitalitzar el nostre 
patrimoni. El resultat pot semblar modest, però cal 
interpretar-lo com un manifest del nostre treball, ben ll uny 
de qualsevol utopia triomfalista: no és un catàleg, sinó una 
mostra de la fe ina realitzada en vistes al redreçament de la 
ciutat. Cal afegir que també és una afirmació d'esperança i 
un compromís de treball pe l futur. 

No voldria cloure aquesta introducció sense intentar 
centrar la política urbanística del govern municipal en el 
conjunt de preocupacions en què ens hem mogut aquests 
últims anys. Estic convençut que sense referir-nos a la 
situació econòmica i financera en què va rebre 
l'administració munic ipal, sense referir-nos a la crisi 
econòmica en què es mou el nostre país i en general tot el 
món , i sense referir-nos , també, a l'apaivagament de les 



taxes de creixement demogràfiques i d' immigració a 
Catalunya, no s'entén del tot l'opció especi fica que hem 
escoll it per a millorar la qualitat de vida en la pròpia ciutat. 
No podem oblidar que un bon percentatge d'esforços de 
govern, realitzats aquests últims anys, s'han dirigit a superar 
una situació econòmica municipal que bê es podria titllar 
d'inicialment catastròfica i recuperar el necessari marge de 
maniobra. En aquest context, l'esforç d' inversió que ha fet el 
municipi de Barce lona, que d'altra banda es situa entre els 
més alts de tota l'Administració pública espanyola, s' ha 
hagut de fer paraJ.lelament a un esforç de sanejament que 
esdevenia prioritari per la fo rça de les circumstàncies. Vull 
dir amb això, que la tasca realitzada en el camp urbanístic 
no és tant la conseqüència d'un enfocament teòric del que ha 
d'ésser l'urbanisme, sinó un plantejament racional i pràctic 
de les possibilitats més efectives per a incidir, en el marc 
dels recursos di sponibles, en la vida de cada dia dels 
ciutadans. 

Val a dir que aquesta experiència ens ha confirmat en la 
convicció que les grans teories urbanístiques no van al 
davant sinó al darrera de les solucions pràctiques. Avui 
podem dibuixar la Barcelona possible, la Barce lona olímpica 
i metropolitana, sense ni un pèl de <<di lettantisme)>, amb 
il·lusió i certesa alhora. 

He començat dient que el medi urbà d'una ciutat i molt 
especialment el de Barcelona, és un signe d'identitat i un 
testimoni històric de les transformacions socials i 
econòmiques. Voldríem que els projectes i realitzacions que 
presentem en aquest llibre, s'afegixin a aquest testimoni, 
avu i i ara, que reflectissin un moment històric de la vida de 
la ciutat: Ja recuperació de la democràcia. I una 
transformació social molt important: l'acabament d'una 
etapa en la que la construcció de Ja ciutat ha estat una de les 
manifestacions més cabdals dels interessos dels grups 
econòmics, i l' inici d'una altra en la que es recupera una 
cimat al servei dels seus propis habitants. 

PASQUAL MARAGALL 
Alcalde de Barcelona 

lO 

La ciutat que volem 

Aquesta publicació, que avui su rt a llum pública, és una 
primera mostra d'altres que vindran amb la pretensió 
d'evidenciar que el govern municipal ha fet honor al seu 
compromís programàtic del mes de juny de 1979 i que, pe l 
que fa a Urbanisme, deia: 

<< Serà un objectiu fonamental la consecució d'una 
Barcelona equilibrada, eliminant la segregació, buscant la 
igualtat soc ial i territorial de tots els ciutadans en l'accés als 
equipaments socials i en els nivells d'urbanització dels seus 
barris, impedint l'expulsió dels sectors populars de l centre de 
la Ciutat. Hom tracta, doncs, d' impulsar l'equipament i, si 
cal, la remodelació per iniciativa pública dels barris més 
degradats, de les zones més desateses pel caòtic creixement 
de les últimes dècades; hom tracta de materialitzar una 
política que permeti la requalificació i rehabilitació de ls 
cascs antics i eviti la degradació i densificació accelerades 
que avui sofreix en, tot evitant en allò que sigui possible la 
retenció especulativa de solars i d'habitatges desocupats. 
Hom tracta de preservar el Patrimoni Històric i Artístic de 
Barcelona entès, no només com un catàleg d'edificis i 
monuments sinó com un conjunt de centres històrics, 
ambients irrepetibles resultat de la unió de ge neracions i que 
hem de transmetre, no com peces de museu sinó utilitzant
los com una cosa viva, integrada a la comunitat. L'ordenació 
de Barcelona, Ja millora de les condicions de vida, ex igeixen 
el desenvolupament del planejament vigent. Cal, doncs, 
impulsar Plans Especials i de Reforma Interior que, per 
iniciativa municipal, desenvolupin el Pla General aprovat 
l'any 1976, en facin una interpretació progressiva i hi 
introdueixin aquelles millores concretes que sigu in úti ls per 
aconsegui r els esmentats objectius.)) 

Els Plans Especials i Projectes Urbans, que incloem en el 
present volum, són exponent d'una activitat molt més 
àmplia, però demostratius en si mateixos del compl iment 
dels compromisos inic ials, a la vegada que constitueixen el 



millor argument contra certes crítiques tècnicament febles, 
politicament interessades i socialment impresentables, 
critiques nascudes al caliu d'una concepció de la ciutat on el 
ciutadà és subjecte passiu - i, per tant, víctima- de la 
voracitat especulativa, barrejada amb tecnocràcia sense 
imaginació. 

Des d'aquesta òptica hom ha dit i dirà que el govern 
municipal de Barcelona desenvolupa, en matèria urbanística, 
una política <<monumentali sta, inconnexa, a escala de barri , 
sense visió metropolitana». 

Temps i lloc hi haurà per a polemitzar a fons, encara que 
sí convé que, ací i ara, en el marc de la presentació política 
del llibre, intenti de de ixar clars alguns conceptes. 

Què és «monumentalisme¡> ? La càrrega negativa del 
qual ificatiu és inherent a associar-lo amb faraonisme o, dit 
d'altra mane ra, obres innecessàries socialment, 
desproporcionades en l'espai, en el temps i en l'economia. 

Totes tes actuacions en espais públics promogudes per 
aquest Ajuntament són Utils socialment. ¿Algú. pot negar la 
utilitat social del moll de Bosch i Alsina, del passeig de 
Picasso, del parc de l'antic Escorxador, dels entorns de 
l'estació de Sants, de la recuperació cívica de l'avinguda de 
Maria Cristina, de la plaça de Sóller, dels parcs de la 
Creueta del Coll , de l' Espanya Industrial i de la Pegaso? 
¿Algú. amb una visió «cívica)) - en termes, no només de 
bona educació sinó, fins i tot, etimològics- pot negar que la 
plaçà Reial és peça clau d'una regeneració que va molt més 
enllà de l'espai físic, però que es necessita per a recuperar la 
dignitat ambiental , cultural, social, humana en definitiva? 
Ningú. que se senti ciutadà usufructuari de la seva ciutat com 
a conjunt, i del seu entorn immediat, no pot qualificar de 
monumentalistes les places de Sant Andreu, de la 
Te ixonera, del Poble Sec, de la Prosperitat. Ben al contrari , 
i per primera vegada, l'Ajuntament de Barcelona ha volgut 
tractar els espais pú.blics perifèrics, respecte al centre 
històric, amb la màxima dign itat i no de forma marginal. Els 
projectes, tots els projectes, tenen vocació de «centralitat)} . 
Llur concepció de projecte i, per tant, llur tractament estètic 
no són degradats a mesura que s' allunyen del centre sinó 
mantenen, en tots els casos, un alt grau de qua litat. 

Quan parlem de reequilibrar la ciutat, de reduir la 
diferència de qualitat ambiental entre el centre i els extrems, 
estem parlant, entre altres coses , de la necessitat de donar 
especial èmfasi al tractament visual i usual dels espais 
pú.blics en aquests extrems. Extrems que, en llur versió 
d'abandonament i degradació, són freqüentment al cor 
mateix de les ciutats, a llurs propis centres històrics. 

És ben cert que hom ha treballat a escala de barri. Però 
l'epitet barri, que llançat des de la barricada especuladora i 
tecnocràtica equival a «pobletà, suburbial , de tercer ordre )), 
és , per a nosaltres , l'Unic punt de partida possible per a no 
fabricar , entre d'altres coses, un conjunt inconnex. 

L'equip d' Urbanisme dc l'Ajuntament de Barcelona afirma 
rotundament que reconstruir la Ciutat i tornar-la a ta seva 
esca la humana només és possible des d'una òptica molt 
propera al medi immediat on la persona es desenvolupa. 
Només a partir de la recreació de ls espais que formen part 
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de Ja vida quotidiana, tomant-los un per un llur dign itat 
urbana, substituint-la si la van perdre pe r abandonament o 
degradació, creant-la si mai no ta van tenir, és possible de 
concebre una Barcelona producte de la integració coherent 
de zones ben diferents, amb personalitat pròpia molt 
acusada, i tot això sense fer perillar el bon funcionament de l 
conjunt. 

És evident que aquesta opció de planificació contrasta, 
com a filosofia i com a sistema d'acció metodològica, amb 
aquella pròpia, a Espanya, dels anys seixanta i part dels 
setanta que, mirant les ciutats a vista d'ocell, donava, com a 
producte, una espècie de quadre geomètrica-abstracte on la 
persona, no només no es veia sinó que era sepultada per 
l'aplicació d'una tecnologia mal entesa i pitjor aplicada. 

La necessària coherència de l'àmbit metropolità és quelcom 
a retrobar perquè es va perdre fa massa temps. Però aquest 
retrobament ha d'iniciar-se, al meu parer, des d'una 
dimensió coherent en si mateixa, comprensible pel de dins 
de casa i pel de fora de casa, respectuosa amb l'intimisme de 
cada racó, per tal d'arribar, progressivament, a enllaçar amb 
harmonia els barris primer i les ciutats després. 

En síntesi, aquesta ha estat la nostra teoria la fortuna de 
la qual, en l'apl icació, és, evidentment, discutible com la 
mateixa teoria. 

Vull, finalment, testi_¡noniar el nostre agraïment als equips 
de treball que, com a funcionaris o com a professionals de 
fora de la Casa, han fet possibles els projectes i les obres, 
tangibles i gaudibles ja en molts casos. 

JOSEP MIQUEL ABAD 
Tinent d'Alcalde de Planificació 
i Ordenació de la Ciutat 



- ------------------ quantitatius per un procés de localització i forma lització que 

Per una altra 
urbanitat 

ORIOL BOH!GAS 
Delegat de Serveis d'Urbanisme 
de l'Ajuntament de Barcelona 

El Pla General Met ropoli tà 

A l'àmbit de la cultura urbanística recent hom ha formulat ja 
critiques profundes als Plans Generals d'Ordenació com a 
instruments Unies o preeminents de control urbà, sobretot quan 
continuen limitant-se a uns continguts que tendeixen a 
l'abstracció quamitativa més que a la definició de projecte 
allunyant-se de les realitats programables a cu rt i mig 
termini-, aquells que es perden en les utopies econòmiques, 
tecnològiques i de gestió. Atenent que, a més, els Plans 
Generals de moltes ciutats espanyoles corresponen a un 
període de gestió clarament antidemocràtic, amb idees 
obsoletes, fins i tot dins del quadre disciplinari específic, és 
comprensible que calgui iniciar un procés de reconsideració 
dels Plans i dels instruments paral·lels de control urbanístic. 

Però aquest no és exactament el cas de Barcelona. El 
Municipi de Barcelona té 97,62 km 2 i 1.752.627 habitants, 
amb tendt'mcia a l'estabilitat demf)gràfica. S'integra a una 
Àrea Metropolitana de 28 municipis amb 477,33 Jan l i 
3.096. 748 habitants. En 1976 hom va aprovar un Pla General 
Metropolità que té una història llarga i accidentada. Malgrat 
la política enrarida i la pressió especuladora entre les qual s 
va ésser gestat, va acabar essent en molts aspectes una 
intel·ligent anticipació, deguda, sens dubte, a uns tècnics 
«infiltrats)), que van poder actuar una mica gràcies a les 
circumstàncies del franquisme tardà que insinuà una aparent 
obertura política i una altra mica per imposició abnegada de 
Ja pròpia voluntat de corregir la situació des de llurs àmbits 
disciplinaris i professionals. Com a conseqüènc ia, el Pla 
resu ltant té una sèrie de fets positius molt remarcables: ha 
permès importants reserves de sòl per a espai públic i 
equipaments; ha proposat un equilibri d'usos i densitats de 

manera que fins i tot funciona com instrument per a 
alguns canvis de signe de l'especulació; ha establert un 
sistema d'ordenances i de criteris en l'ús i en la forma, amb 
l' intent de subs tituir la primacia del zoning i de ls standards 
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inicia timidamcnt la superació del planejament pel projecte; 
ha respost a les exigències d'una coordinació territorial de 
major escala, atenem Ja relació centre-perifèria a l'àmbit 
metropolità. A aquestes qualitats cal afegir uns anys 
fructífers de gestió de sòl, que arrenca fonamentalment en el 
periode predemocràtic, però que, malgrat la gene ral 
insuficiència econòmica del Municipi de Barcelona, s'ha 
anat consolidant durant aquests darrers anys. 

Per totes aquestes raons - i per la necessitat d'eficàcia de 
tràmit i gestió dins dels períodes d'actuació de l'actual 
Consistori, amb tants temes que reclamen actuacions 
immediates- Barcelona no s'ha de plantejar Ja seva situació 
urbanística partint de ze ro i anul·lant els precedents de 
planejament com han hagut de fer o haurien de fer altres 
ciutats. El P.G.M. és, doncs , el nostre punt de partida, és a 
dir, l'instrument a corregir, a millorar, a transformar, 
d'acord amb ta seva pròpia predispos ició a fer-ho. Cal 
entendre que aquesta predisposició està en l'essència de 
qua lsevol P la General , que cal entendre sempre com un 
criteri de procés i no pas com l'establiment de solucions fixades 
definitivament. Malgrat Ja tendència de projecte del P.G.M., 
aquesta visió processal s'hi manté clarament i no ens hem 
d'estranyar, per tant, que la transformació i el millorament 
siguin, en certa manera, una resposta positiva a les pròpies 
propostes. 

Per enfocar aquest millorament, cal partir d'una anàlisi 
critica. E l P.G.M. presenta -ultra els explicab les errors 
fàcilment constatables, el relatiu envelliment d'algunes 
solucions, la necessitat d'adaptar-se a l'atzarós procés 
evolutiu, etc.- algunes mancances fonamenta ls, o millor dit , 
deficiències de radicalitat en algunes propostes o en alguns 
criteris, radicalitat que segurament hom hauria assolit si no 
hagués estat gestat en Ja timidesa de l'anticipació o en les 
limitacions imposades pe ls interessos econòmics i polítics 
d'aquells anys. Aquestes mancances , evidentment, 
s'interrelacionen però poden classificar-se en dos grans 
grups: el que és conseqüència de l'alternativa pla-projecte i 
el que ho és de l'alternativa entre el concepte de ciutat com 
a sistema ideal unitari i el concepte de ciutat com a suma 
conflictiva de trossos reals. Tots dos grups - tal com era 
d'esperar- corresponen als dos temes més coneguts en la 
polèmica internacional -tècnica i politica- sobre els nous 
instruments urbanístics i la nova manera d'entendre la ciutat. 
I tots dos constitueixen - tal com és lògic, si en la nova 
manera d'entendre la ciutat donem importància capita l a la 
participació- la base més o menys clarament explicitada, 
però profunda i real, de les reivindicacions espontànies del 
ciutadà. 

POOem dir, per tant, que el P.G,M. és, en aquest aspecte, un 
intent valuós d'aproximar-se a la definició d'un projecte, 
però -malauradament- amb els instruments i els mètodes 
de l Pla, segurament perquè en aquell moment no n'hi havia 
d'altres. L'avantatge principal és Ja tendència a 
comprometre's en solucions concretes - o decididament 
indicatives- de forma i contingut. Els inconvenients, però, 
també hi són: la utilització d'una esca la en la mateixa 
documentac ió gràfica que no permet les precisions que 
caldria exigir i que són impossibles d'assolir en un camp tan 
vast i complex com l'Àrea Metropolitana; l'excess iva 
duresa i inflexibilitat, conseqüència d'haver utilitzat només 



els instruments repressius dels antics plans, en lloc de 
promoure la discrecionalitat -nonnalitzada, no cal dir·ho, per a 
evitar l'arbitrarietat- que és més característica dels 
processos i dels mètodes del projecte; la inexistència d'un 
grau suficient d'executivitat per tot el volum de propostes i, 
per tant, un planteig que entra en contradicció amb el que 
haurien d'ésser bases essencials del projecte. 

Del Pla al Projecte 

Potser l'aspecte anticipat del P.G.M. , respecte a la cultura 
urbanística recent, és la voluntat d'aproximar·se a un 
projecte ((traçat)). Però cal reconèixer que aquest intent 
conté tal nombre de contradiccions que sovint es converteix 
en una proposta inviable o contraproduent. El «traçah) i el 
«projecte)) en un àmbit. tan gran i tan complex no arriben 
gairebé mai a tenir la precisió definitiva necessària per a ésser 
un instrument operatiu: superen el caire indicatiu o 
conceptual de ls ve ll s plans, però no poden jugar encara com 
a decisions de projecte. Per acabar·ho de complicar, el 
possible caràcter de projecte- queda emmascarat per tot un 
sistema de tràmit i de vigències que no se li adiu. Per 
exemple, la programació temporal: una alineació o una 
afectació d'Us, exactament fonnalitzades, no poden 
programar·se a llarg termini com si fossin una zonificació 
amb simples imposicions quantitatives d' standards, 
pendents de desenvolupar·se a través de la successió de 
plans particularitzats. Es a dir, per a ésser realment un 
projecte, caldria que deixés de ser totalment un pla; caldria , 
entre altres coses, que anés condicionat a l'executivitat 
immediata. 

El problema de Ja necessitat de controlar la ciutat a través 
del projecte -i, per tant, de la realització de l'obra 
conseqüent- i, al mateix temps , la impossibilitat de fer un 
projecte a partir d'una certà dimensió i d'una certa complexitat 
- i, per tant, de realitzar l'obra dins d'uns períodes 
temporals assequibles- és molt important i depassa la pura 
temàtica barcelon ina . En les discussions suscitades en 
diversos àmbits professionals i politics hom ha suggerit 
fòrmu les per a superar aquesta contradicció, com, per 
exemple, l'establiment d'un simple model de continguts com 
a base de planejament que permeti la redacció coherent de 
projectes en els àmbits espacials i temporals adequats. 
Madrid i algunes altres ciutats que han hagut de reconsiderar 
globalment el Pla General, poden ser una experiència en 
aquest sentit. Però no cal enganyar-se, la solució és difici\ i 
escassament experimentada. A Barcelona aquests tempteigs 
poden fer-se amb certes garanties perquè recolzen sobre un 
pla ja existent que obre provisionalment la iniciativa. 

A Barcelona, un exemple clar de les contradiccions que hem 
experimentat és l'efecte negatiu de les afectacions de canvi 
de línies i d'obertura de noves vies dins els teixits ja 
consolidats. El Casc Antic, el Raval, Gràcia, Hostafrancs, 
etc., són en el P.G.M. camps projectats on cada carrer té 
una modificació concreta de Unia i on, sovint, la trama és 
tri nxada amb la irrupc ió d'una pretesa via ràpida. No es pot 
continuar amb projectes ja centenaris com l'av inguda de les 
Drassanes , el carrer de Méndez Núòez o l'avinguda de 
Cambó o amb afectacions més recents i pe r tant menys 
comprensibles com la Via O perquè un projecte té un li mit 
cronològic molt precis, passat el qual es converteix només en 
un element de degradac ió. Aquestes vies són avui 
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inconstruïbles per evidents raons tècniques, econòmiques, 
socials, polítiques i de gestió i, mentrestant, són només grans 
gènnens de desurbanització: el titubeig incipient de les 
expropiacions, els desnonaments i les ocupacions sense 
realitzacions immediates marquen un procés ineludible cap a 
la marginació social i l'enrunament físic que, de mica en 
mica, es va transmetent a tot el barri. Una radiografia del 
Raval, de Santa Caterina o de Gràcia indica sens dubte que 
les zones més obscures i degradables coincideixen amb els 
fantasmagòrics traçats de l'avinguda de les Drassanes, de 
l'avinguda de Cambó i de la Via O. 

La manca d'eficàcia del projecte del traçat d'aquestes vies o 
dels canvis d'alineacions sembla conseqüència immediata de 
Ja inadequació temporal , és a dir, de la distància entre el 
projecte i la possibilitat de l'obra. Però hi ha encara una raó 
més profunda: les circumstàncies han canviat tant, que el 
mètode de l'obertura de carrers i afectació d 'alineacions i de 
volums no és ja vàlid , perquè Ja dinàmica i els sistemes de 
producció de la ciutat s'han modificat rotundament. Quan Ja 
ciutat era produïda gairebé exclusivament a través de la 
iniciativa privada i quan les circumstàncies socia ls i 
econòmiques donaven al procés una dinàmica intensa, les 
alineacions, els volums i tot el paquet ordenancista eren 
OOns instruments de projecte, gairebé diríem que eren els 
únics instruments que l'Administració tenia a les seves mans. 
Malgrat les degradacions ja prou conegudes, l'Eixample 
Cerdà fou projectat eficaçment amb aquests instruments. 
I aquests mateixos haurien pogut evitar aquelles 
degradacions si algú s'ho hagués proposat. Les gràci~s i 
desgràcies de l'Eixample són degudes a la bona 
correspondència entre aquests instruments de projecte i 
control i Ja dinàmica d'una producció de ciutat basada en la 
iniciativa particular, iniciativa responsabilitzada en una 
classe social que, com a tal , fins i tot assumia Ja discreta 
participació al «bé comli)). 

Però ara les coses han canviat. Una ciutat ja acomplerta i 
gairebé acabada com Barcelona no pot pensar que la 
regeneració es produeixi exclusivament a partir dels 
interessos - legítims, no cal dir-ho- de la promoció 
privada, ni podem preveure que s'imposi una dinàmica de 
creixement que faci rutllar el sistema de nous vials i canvi 
d'alineacions com un projecte rea l. No es tracta d'una 
situació momentània, més o menys subratllada per la crisi 
econòmica. És un fet que serà perdurable a causa de les 
pròpies condicions físiques i demognifiques de Barcelona, 
amb unes limitacions que no permeten la rendabilitat 
d'aquell tipus de producció, si no és enfocat d'una altra 

Barcelona ha d'ésser regenerada, per tant, a iniciativa de 
la pròpia Administració, directament o fent altre cop -i 
sectorialment- rendible la intervenció privada. I per a 
aquesta operació cal un tipus de projecte molt diferent del 
simple sistema de correcció de la vialitat. Calen projectes 
integrals que resolguin, cada un d'ells, problemes concrets i 
situables i que facin arrancar una certa dinàmica pròpia, 
dintre de les possibilitats existents. 

Hi ha, per tant, un problema metodològic no resolt en el 
P.G.M. , basat en l'excessiva importància de les alineacions 
com instrument de projecte, importància que era justificable, 
fins a cert punt, en una ciutat amb una forta dinàmica de 



creixement i de renovació, però que té efectes negatius en 
una ciutat estabilitzada en la qual els nous traçats han 
d'esperar el finançament pú.blic en un context clarament 
deficitari davant d 'altres urgències ciutadanes. Exagerant, 
podriem dir que si les afectac ions destructores no han 
d'ésser rea litzades fins que el finançament pú.blic ho permeti, 

l'equipament de barri eren sempFe absents en els programes 
d'invers ió. Cal saber, per altra banda, a quina classe i a 
quins estaments afavorien aquella política de grans sistemes 
i a qui sacrificava la manca d' una adequada atenció als 
problemes particulars de ls barris. 

perquè la din.àmica autònoma no ho assoleix, no cal Tal com ho ha descrit Josep Ramoneda, ((per al s sabers 
malmetre els actuals te ixits amb previsions inútils o sistemàtics , l'objecte sempre és el Tot, i per tant, participen 
desplaçades, fins que hom hagi programat llur finançament. de la convicció que hi ha un Tot explicable com a tal , en la 

seva globalitat. Sempre hi ha una categoria privilegiada 
~La~d~u~ta~t _:vi~st~a_,d'-'e"-s ,de"l_,b~a,_,rr_,_i - --------- ~Déu, la idea , la H istòria o la determinació econòmica en 

L'altre grup de problemes es relaciona amb l'alternativa de 
dues maneres d'en tendre la ciutat. Entendre-la com un gran 
sistema coherent i racional , en el qual domina una mena de 
metafísica de Ja totalitat o entendre-la des de la peça 
relativament autònoma del barri, del sector d'estructura 
fisica consolidada, de les formes urbanes que han de 
possibilitar primordialment la millora de les condicions de 
vida de l'usuari més immediat. Com un tot metafisic o com 
la suma de diverses realitats sectoria ls. Sembla evident que 
aquesta segona opció no es mostra prou radical en el 
P.G.M., segurament perquè les circumstàncies polítiques no 
s'hi prestaven i no van permetre als profess!onals que hi 
treballaven d 'arribar al fons del problema. Es ara, en una 
administració democràtica, que cal jugar-se-la, entenent la 
ciutat com una suma de realitats més que com un model 
idea l de sistema ti tzac ió i , per tant, d'utopia regressiva. 

És important d'adonar-se que aquest nou requeriment ve 
suportat alhora per les propostes que sorge ixe n de la 
participac ió popular encaminada ja democràticament sense 
necessitat de demagògies, per les conclusions dels debats de 
més alta volada cultural en el camp de l'arquitectura i 
l'urbanisme i ~el que encara és més significatiu- pel 
desprestigi de les actituds sistemàtiques en el quadre de les 
metodologies científiques i del pensament filosòfic més 
progressius. No és gens contradictori -al revés- veure 
coincidi r en una mateixa linia les reivindicacions populars, 
les propostes cientifiques i professionals i el pensament 
filosòfic i social. 

E videnunent, un aspecte del pensament actual més combatiu 
ès Ja caiguda del prestigi de certes actituds sistemàtiques i la 
possibilitat d'estructurar teòricament i pràctica el problema 
d'allò que és concret i de la individual itat, com una nova· 
manera d'entendre ve lls human ismes fins ara molt mal 
tractats. No ca l arribar als precedents nietzcheans o 
he ideggerians, avu i tan afectuosament i amb tanta eficàcia 
reclamats. Des de la nova definició d'« individu» 
- d'individu que pertany conscientment a una espècie i és 
capaç, per tant, d'adoptar una «conducta de vida>>- en 
contraposició a l' <(ésser particulam, segons la tesi d'Agnès 
Heller, des de posicions ((contra el mètode>), com la de 
Feyerabend, fins als estudis de l'estructura agregativa de la 
ciutat i del paisatge, s'han obert una gran quantitat de 
propostes pe r a entendre - i fins i tot controlar- els 
processos d'«individuació» dins d'una totalitat, que d'altra 
manera romandria com una entitat abstracta, utòpica, 
producte emmascarat d'unes dictadures que dissimulen amb 
el gran abast i amb Ja inassequible totalitat les mancances 
petites i quotidianes de la realitat. No és casual que els 
despotismes hagin destinat els cabals a unes infrastructures 
interminables, a unes operac ions ((sistemàtiques» de voluntat 
totalitzadora, mentre el carrer, la plaça, el jardí, 
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última instància- que es pren com a perspectiva primera 
des de Ja qual pugui accedir-se al cone ixement del Tot. I els 
sistemes busquen Ja canalització d'una concepc ió 
teleonòmica de la totalitat: tot va cap a un fi (cel , dictadura 
del proletariat, idea, naturalesa o Estat) .. .. I el resultat de 
tota l'operació sistemàtica ... és establir la veritat, que és com 
un nimbe misteriós en el qual es ponen t~ts els neguits , les 
contradiccions, les singularitats i les concrecions, que són el 
color, l'olor, el tacte, el gust i el soroll del món que ens 
envolta». El nou urbanisme, l'urbanisme per a una societat 
democràtica, ha de tenir capacitat d'«individuar» -de fe r 
individus de l'espècie urbana- els sectors físics i socials 
consolidats en la ciutat, substituint els sistemes apriorístics i 
utòpics per l'anàlisi atenta del (<color, l'olor, el tacte, el gust i 
el sorol l del món que ens envolta». · 

A Barcelona, l'exemple més punyent d'aquesta manca de 
consideració dels problemes urbans a partir de les realitats 
sectorials és la xarxa vial ràpida, segregada i prevista en el 
P.G .M. Aquesta xarxa és formalitzada segons una sè rie de 
línies de corba i contracorba, implantades 
descons ideradament -sense «urbanitat», és a dir, sense 
respectar les ((bones maneres >) del fet urbà- sobre la lògica 
ja constituïda dels carrers i places existents, sobre el 
complex sistema parcel·lari o sobre l'harmònica continuïtat 
dels paisatges. Són grans carreteres, amb enllaços a diversos 
nive ll s, a una escala que no correspon a l'escala urbana. 

Els veïns de cada barri afectat van se r els primers en 
reaccionar contra aquestes vies, ja des de les dates 
d'aprovació del P .G .M., perquè llur punt de vista real i 
sectorial els permeté d'entendre el problema molt més 
de pressa i copsar el grau de repressió que comportava la 
proposta. Moltes d'aquestes vies ràpides eren, abans que 
altra cosa, unes linies de destrucció dels barris consolidats i 
unes barreres a la possible integració física i social dels 
barris nous. Només cal pensar en les conseqüències 
negatives que hauria tingut per Barcelona la realització, tal 
com era previst en el Pla, de les grans barreres vials de ls 
accessos al tú.nel de la Rovira o als del T ibidabo, el gran 
cinturó del litoral com un mur impenetrable, la prolongació 
del !.er C inturó per la Verneda, la connexió del carre r de 
Valldaura amb Sant Andreu, el carrer de Prim, els enllaços 
de Ja plaça de les Glòries, etc. Només cal veure els resultats 
negatius d'una experiència tan desafortunada com la plaça 
de Lesseps, o Ja d'un caòtic sector de l 2.on Cinturó que ha 
desajustat tota la vall d'Hebron i que fa tèc nicament 
impracticable la comunicació directa i fins i tot la circulació 
rodada. No cal dir que, en alguns casos extrems, la 
segregació de línies circulatòries perifèriques o quasi 
perifèriques és justificable, però aque lles que fan perdre la 
idea i Ja funcionalitat autènticament urbana - analitzable 
sobretot a partir del barri i de la qualitat de vida tan 



individualitzada com sigui possible~ poden ser substituïdes 
per les fórmules ja comprovades a Ja ciutat tradicional: els 
carrers amples, de caràcter mixt ~com el passeig de Gràcia 
o la Diagonal~ que en lloc de ser disgregadors , són 
integradors i aglutinants. A més, abans d' imposar fórmules 
radicals de segregació, més val utilitzar els recursos 
disponibles a fi de posar en funcionament les xarxes vials 
que ja existeixen i que estan col-lapsades per una manca de 
continuïtat. Per exemple, ta penetració de les \inics de 
l'Eixample Cerdà en els barris perifèrics, preocupació que 
ha estat fonamentat a !'urbanisme barceloní des del Pla 
Janssely i del Pla d'Enllaços de 1917 i que els últims anys 
ha estat substituïda per l'obsessió de les autopistes. 

La idea d'una ciutat feta per trossos comporta també 
indefectiblement la idea de la necessitat de suturar aquests 
trossos per a formar una continuïtat urbana. És a dir, el tros de 
ciutat no és un ghetto aïllat, si no Ja resposta autònoma d'un 
sector que ha d'estar totalment integrat físicament i socialment. 
Perqué els desgraciats «polígons» que han configurat 
l'extensió de les nostres ciutats dels darrers anys es 
converte ixin en «trossos de ciutat» cal omplir els buits 
intersticials amb carrers i altres formes urbanes i no pas 
aprofitar-los per a fer passar autopistes que encara els 
a:maran més . 

Per altra banda, el retorn a la idea del carrer, la plaça i el 
jardí urbans conformats per l'arquitectura, enfront de 
l'autopista i de l'edificació inforrnalitzadora de blocs aïllats que 
han configurat els ((polígons>>, és la preocupació de 
l'urban isme més clarivident d'aquests darrers anys a tot 
Europa ~reacció també contra la vulgarització especulativa 
de l'urbanisme racionalista mal interpretat~ des de la 
reivindicació de les velles propostes ((artístiques>> de Camilo 
Sitte, els esforços d'imatge de Kevyn Lynch, o les 
conclusions projectades de l'Urban Design i el Townscape 
~malgrat llurs tendències escap i stes~, fins a la 
«construcció de ta ciu tat>) d'Aido Rossi i la proposta 
segurament portada a limits polèmics de reconstruir la ciutat 
pre-industri al dels Krier i de Culot des de l'època de I'Ecole 
de la Cambre. A més, les realitzacions que es comencen a 
apuntar segueixen aquesta linia: ta Venècia de Salzano i la 
Bolonya dels primers mode ls de rehabilitació, com a 
precedents, la Roma històrica d' Aymonino, et Berlin de 
Kleihues, les petites peces que Grumbach està reconstituint 
a Paris i el Madrid que ara vol reformular l'equip de 
Mangada. Cal també recordar ~pel que té d'incitador i de 
coherent~ que les càtedres d'Urban isme de l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona han estat, en termes 
pedagògics, uns avançats d'aquesta tendència, amb 
aportacions pròpies molt considerables. 

El contingut del Pla 

A més d'aquests dos grans grups de mancances, cal encara 
plantejar un problema no pas inherent a les propostes 
concretes del P.G.M., sinó a ta seva instrumentalització: la 
possibilitat de dotar-lo d' un contingut ~gairebé ditiem d'una 
(ddeologia>>-, aprofitant la seva capacitat i la seva obertura 
en aquest aspecte i sotmetent-lo a uns específics criteris 
metodològics. Aquesta ha de ser, precisament, la tasca 
política fonamental d'un Ajuntament democràtic. 

El P.G.M. proposa, evidenunem, una homogeneïtzació de la 

ciutat, però, donada la seva estructura, ho fa en termes 
generals i gairebé diríem quantitatius: la bona mesura i 
localització d'espais i d'equipaments , la correcta distribució 
de densitats -deixant ara de banda, naturalment, els errors 
de detall, justificables per la dimensió i Ja complexitat- . Però 
a aquesta homogeneïtzació cal donar-li un contingut. I aquest 
s'ha de formular, sobretot, a partir de la manera d'entendre 
l'alternativa centre-¡Jerifèria, considerades totes dues com 
categories bàsiques i corre lacionades. 

Barcelona dins de l'Àrea Metropolitana té un major caràcter 
de centralitat perquè el gran percentatge de suburbialitat i de 
perifèria se l'emporten desgraciadament altres Municipis més 
mal parats . Malgrat això -problema que la Corporació 
Metropolitana ha de tenir plan tejat com un dels prioritaris~ 
també, dins de Barcelona, hi ha centres i perifèries . I 
l'esforç d'homogeneïtzació no ha d'é:;ser reduït a termes 
quantitatius, sinó que ha d'ésser ampliat amb profundes 
consideracions qualitatives. Tot el Municipi ha de ser 
«ciutat», malgrat algunes diferéncies representatives que Ja 
mateixa història urbana fa ja insuperables. 

Els diversos centres històrics de l'aglomerat barceloní tenen 
molts problemes i sovint estan més mal tractats que alguns 
suburbis . S'hi mantenen els valors de representativitat 
urbana, són magnifiques escenes de la vida col- lectiva, però 
han degenerat formalment i social. Sovint es mantenen 
només com ((escenes» i no com a marc habitable. Perquè 
vagin endavant i recuperin la plenitud urbana cal higienitzar
los i equilibrar usos i densitats, sense que perdin , però, ll ur 
caràcter. Les accions a l'espai públic haurien d'anar, doncs , 
en aquest sentit l'esponjositat, Ja recuperació de la dignitat 
formal que ajuda a millorar la consciCn.cia col -lectiva, la 
rehabilitació de l'habitatge antic i de l patrimoni arquitectònic 
que realment siguin recuperables , sense adoptar 
exagerac ions demagògiques en zones l'enrunament de les 
quals és ja un fet irreversible. És a dir, retornar a una 
qualitat urbana que en part hem perdut. 

A la perifèria hi ha, en canvi -salvant excepcions 
manifestes-, més espai i l'edificació té un altre tipus de 
problemes segurament solubles a una altra escala o amb uns 
altres instruments més directes. Però els espais públics dels 
barris nous i l'arquitectura que els envolta i que els hauria 
hagut de configurar no han tingut mai caràcter urbà. Cal, 
doncs , reordenar, urbanitzar aquests espais 
-«monumentalitzar-los)), en el sentit que el tenne ha 
adquirit ja en les propostes més progressives dins de la 
disciplina de l'urbanisme- amb criteris de centralitat, 
donant-los els valors significatius de la col-lectivitat, aquells 
valors que tenen en la ciutat històrica. És a dir, donar-los la 
qualitat urbana que mai no han tingut. 

Per a portar a terme aquestes operacions calen instruments 
molt diversos: la rehabilitació de l'habitatge , el sanejament, 
la pavimentació, la reconsideració de ls equipaments i l'espai 
públic, els edificis institucionals i de nivell ciutadà, la 
reuti lització del patrimoni cultural, etc. Pel procés de 
reequipament, el P.G.M. dóna ja indicacions prou vàlides. 
L'assentament de les institucions i la reutilització del 
patrimoni - que no és el mateix que la neutralitzadora 
((restauració>) a la manera antiga- s' ha d'anar fe nt d'acord 
amb les success ives necessitats de les diverses àrees 
municipals i constitueix, per si sol, tot un problema greu 
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d'inversions. La rehabilitació dels habitatges vells avu i és un 
problema tot just iniciat -una preocupació fonamental de 
l'àrea corresponent: el Patronat de l'Habitatge- i que té 
dificultats evidents, però superables, tant des del punt de 
vista econòmic i tècnic com del de la instrumentació legal. 

Dins els mètodes i els instruments específics de l'Àrea 
d'Urbanis me, hi ha, però, un camí clar que és el que hom ha 
intentat de potenciar: actuar directament en l'espai pUbl ic i 
actuar-hi amb la doble intenció de fer-ne un equipament de 
qualitat i convertir-lo en un punt de generació de 
transformacions espontànies. És evident que quan en un 
barri degradat o no conformat urbanament hom reconstrueix 
-o construe ix- un espai pUblic, aquest actua com un 
spot exemplar, com motor d'una regeneració de l'entorn 
sota la iniciativa dels propis usuaris, provocant fins i tot un 
nou equi libri de Ja demografia, sovint ma lmesa per la 
persistència de les males condicions fís iques i la manca 
d'una estructura d'habitabilitat i de significació i representació 
urbana. Això té, a més, dos avantatges. Un és el de posar en 
marxa recursos particu lars que complementen, de moment, 
Ja insuficiència de la inversió pUblica , i la complementen 
donant prioritat a l'acció cap allò que és més urgent i més 
necessari al propi usuari. L'altre és que les plusvàlues 
ocasionades pel millorament de l'ambient beneficien el grup 
social que actualment habita el sector, amb la qual cosa hom 
planteja I'Unic sistema eficaç -en les actuals circumstàncies 
segurament transitòries- per a evitar la injusta imposició de 
l'exili dels habitants. No podríem permetre que la 
rehabilitac ió dels barris -i això seria especialment dramàtic 
en la ciutat històrica- provoqués l'ex ili de la població sense 
donar-li la possibilitat d'escollir i que passés el que ha passat 
en algunes ciutats europees: convertir-ho tot en un nou 
instrument d'especulació de la classe econòmicament més 
afavorida. El canvi de condicions de vida, si ha d'originar un 
canvi soc ial, ha de ser pe l carni d'enfortir l'equ ilibri 
demogràfic, d'evitar l'envelliment i la degradac ió 
superposada, però respectant sempre la massa 
d'habitants que avui ocupa el barri. 

Aquests criteri s donen, doncs, un contingut específic a 
l'actuac ió urbanística: paral·lelament a les revis ions globals 
dels sec tors de la ciutat, cal actuar sobre punts concrets, 
amb projectes i realitzacions , intentant de transformar els 
espais pUblics d'aquells sectors que en són més necessitats 
perquè estan molt degradats o perquè tenen espec ial significat 
i representació pel conjunt de la col· lectivitat ciutadana. Per 
aquests projectes i per aquestes realitzacions és foname ntal 
de trencar la vella i contraproduent dicotomia entre 
Urbanisme i Obres Públiques que ha donat un to 
esquizofrènic a les nostres ciutats. Mentre els urbanistes 
analitzaven i planificaven, intentant d' inventar una nova 
manera d'actuar en la ciutat, els tècnics d'Obres Públiques 
continuaven la sana tradició de construi r realment la ciutat, 
però ja sense una visió integral de les àrees -que semblava 
adscrita a les preocupacions una mica etèries de 
l'urbanista- sinó trossejant el projecte en tràmits de 
pavimentació, enllumenat i clavegueram o atenent 
unilateralment la nova tecnologia de la circulació. Es tracta, 
per tant, de fer ara un Urbanisme amb els instruments de 
l'Obra PUblica, és a dir, un Urbanisme que recolzi en els 
projectes d'urbanització. Projectar, altra vegada - i 
realitzar- , places , carrers, passeigs, parcs, rambles, cruïlles, 
passos de vianants, mobiliari urbà, senyalització, monuments. 

Un altre urbanisme 

Totes aquestes cons ideracions són només aspectes concrets 
de tota una manera d'entendre l' Urban isme que ha de 
correspondre alhora a la presa de posició política dels 
Aj untaments i dels Governs Autònoms, a la voluntat de 
participació dels ciutadans en defensa de les prioritats 
marcades per llurs necessitats peremptòries en el corresponent 
marc de llur habitabilitat i a les tendències més fiables dels 
estudis realitzats darrerament a tot el món sobre la 
possibilitat de «reconstruin) la ciutat, tan malmesa durant els 
darrers anys de l'especulació i , fins i tot, de l'aplicació 
ambigua i sovint errada d'uns conceptes urbanístics que es 
varen inaugurar com a revolucionaris i transformadors i, a la 
fi, s'han mostrat reaccionaris i sense futur. 

Cal, doncs, que una Administració democràtica i posada al 
dia tècnicament passi d'un urbanisme abstracte amb 
referència a models ideals- sistematitzats segons una pretesa 
racionalitat que ha emmascarat la realitat de ls fets urbans, la 
presència de la història i la validesa dels cOntinguts i dels 
trets significatius, -a un urbanisme basat en el coneixement 
de les realitats juxtaposades, que cal defensar en llur 
autonomia relativa i que poden promoure , no pas un model 
fisic definit en la globalitat de la ciutat, sinó només un model 
de continguts. D'un urbanisme pretesament homogeni i 
Wliversal a un urbanisme mú ltiple i heterogeni en les 
intencions, en els mètodes i en els instruments, que permeti de 
superar les fórmu les totalitzadores tan habituals en el 
planejament. D 'un urbanisme totalitari i críptic -o, en el 
millor dels casos, justificat per un ideal abstracte i 
inassequible i per un sistema que prejutja situacions 
utòpiques, -a un urbanisme plenament participat pel ciutadà, 
sense caure en una nova ideologitzac ió del tema, sinó 
estructurant-lo a partir de prob lemes més que de solucions, i 
de la prioritat de les necessitats locals. D'un urbanisme 
sine die -e! de les afectacions seculars irrealitzables, el de 
la vialitat monumental o el de ls sistemes purament teòrics 
-a un urbanisme adequat a un programa de realitzacions 
concretes, assim ilant els instru ments de l'Obra Pública i 
actuant segons una integració de sectors tecnològics 
degudament projectats. D 'un urbanisme indeterminat 
formalment -o temeràriament determi nat a escales fisiques 
i temporals inadequades- , que hom voli a justificar en una 
manca d'imposició de ((caràcten) o d'((estil)), en una 
inequivoca flexibilitat mal argüida, a un urbanisme 
compromès en les definicions formals i en les decisions 
immediates i concretes per una millora de les condicions de 
vida de la gent d'avui i en una voluntat de donar significació 
i fins i tot expressió monumental a tota la coJ. Jectivitat 
urbana. D 'un urbanisme confiat només en l'abstracció del 
planejament, a un urbanisme en el qual el planejament és un 
tràmit a vegades necessari però mai suficient. D'un 
urbanisme que confiava en l'al ineació, el codi d'usos i 
l'ordenança perquè creia que pe r arranjar la ciutat n'hi havia 
prou amb establir amb seguretat legal les obligacions i les 
limitacions de la propietat, a un urbanisme que pot deixar 
d'ésser exclusivament repressiu i passar a ser pre positiu 
pe rquè creu que la ciutat i l'arquitectura no es fa n amb 
prohibicions sinó amb decisions positives i compromeses. 

Malgrat que aquestes afi rmacions gene rals semblen òbvies 
en una primera interpretac ió i fins i tot de fàc il utilització, 
cal reconèixer que aquest nou urbanisme es troba en una 
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situació de tempteig i d'assaig i, per tant, encara no ha pogut 
estabilitzar els seus instruments nonnatius. Hi ha, doncs, molts 
interrogants. No és fàc il supe rar l'abstracció dels Plans 
Generals amb un tràmit eficaç que els substitueixi. Hom no 
sap exactament com fer conviure Ja necessitat de previsió 
amb Ja immediatesa de la realització. Els canals de 
participació són encara poc precisos. I l'obstacle més dificil 
es el de Ja real capacitat de la gestió i la inversió pública. És 
a dir, en un urbanisme orientat cap al projecte, que només 
vol fixar i codificar allò que té perspectives de realització i 
s'allibera per convicció antiutòpj_ca de les _E!'~ visions 
inassequibles temporalment i Metodològicament, té el perill 
de quedar-se estancat en Ja migradesa d'allò que li permet la 
curta volada de la gestió i del pressupost. És a dir, perquC 
aquest urbanisme sigui efectiu i no caigui en la inoperància 
de l'altre, no pas per desviacions inaconseguibles sinó per la 
manca de realitzacions, cal una millora substancial dels 
metodes i de la capacitat de la inversió pública i dels 
instruments per a canalitzar programàticament l'acció 
privada. I això és dificil, sobretot en Municipis que tenen 
greus deficiCncies de pressupost. 

Per totes aquestes raons, el nou urbanisme es troba encara 
en una situació de tempteig, podriem dir en una situació 
fundacional i arcaica. Però aquesta situació li proporciona 
precisament l'entusiasme, et voluntarisme i els encerts 
intuïtius dels que hi volen treballar, tant des de l marc politic 
·com des del marc tecnic i profess ional. Arribar a estructurar
lo és el desafiament que avui han d'acceptar les noves 
administracions democràtiques. 

Criteris i actuacions 

És dificil -per la proximitat, pel període curt d'assaig i per 
la complexitat i la urgencia imposades- de resumir en uns 
quants punts les accions empreses per l'Àrea d'Urbanisme 
de l'Ajuntament de Barce lona que intenten ser coherents 
amb els criteris fins ara exposats. Malgrat caure en 
mancances o en simplificacions excesives es poden, però, 
sintetitzar de la següent manera: 

1. Un cop acceptades les línies de l P.G.M., les 
modificacions conceptuals i de detall han estat enfocades amb la 
redacció simultània de diversos Plans Especials de Reforma 
Interior i diversos projectes d'accions puntuals dins de les 
àrees d'influencia d'aquests PERI. Malgrat que els Plans 
tenen tendè ncia a assumi r un paper de projecte, d'acord amb 
els criteris exposats abans, les accions puntuals vénen a 
reforçar el to realitzatiu de l'urbanisme, tan lluny com sigui 
poss ible de les utopies que resten congelades en el tràmit 
del Pla. Les accions puntuals, evidentment, poden avançar
se a l'aprovació dels PERI i no penneten d'ajornar alguns 
problemes concrets pe r al millorament de la qualitat de vida 
dels actuals ciutadans i mostrar immediatament el caràcter 
del contingut gene ral de ls Plans. 

2. Gairebé tota l'àrea del Municipi necessita un programa 
de PERI i d'accions puntuals, però per la seva envergadura 
fisica, organitzativa i econòmica no és possible de portar-ho 
a terme immediatament. Dintre, doncs , de les possibilitats, 
hom ha estable rt uns criteris de prioritat a partir de les 
directrius politiques del Consistori. Aquests criteris són 
fonamentalment tres: els barris més maltractats i que 
reclamen urgentment solucions globals i particularitzades, els 
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que podien donar un rendiment més immediat als esforços 
de projecte i planificació, gairebé sempre per llur maduresa 
fisica o social, els que tenen un cert grau de representació 
significativa pel conjunt de la col·lectivitat ciutadana. 
L'actual situació dels barris de Barcelona ha permCs que en 
la major part de PERI promoguts coincidissin alhora les tres 
condic ions de prioritat. Cal dir que un altre criteri evident 
ha estat el d'acabar tràmits ja començats, el d'atendre 
propostes, conseqüència de la iniciativa privada, i el de 
permetre l'acabament d'una gestió de sòl. 

Els plans més significatius en aquest sentit podem agrupar-los 
de la següent mane ra: el centre històric central (El Raval i el 
sector Oriental constituït per Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera, tots dos maltractats per la vialitat del P.G.M. i en 
un procés de degradació que cal frenar), els centres de les 
antigues viles agregades (Gràcia, igualment sotmesa a unes 
propostes de vialitat antiurbanes i amb problemes de 
conservació d'identitat fís ica i social; Hostafrancs com a 
problema de connexió amb els límits de l'Eixample i amb 
vocació de nou centre secundari), els barris perifCrics amb 
problemes més urgents (La Barceloneta com a una antiga 
perifCria ja assimilada, però degradada pels mateixos mals 
d'envelliment del centre; Torrebaró sorgit del caos de 
l'autoconstrucció, que cal corregir amb els propis mCtodes i 
no amb el tabula rasa del P .G .M.; el Carme! i tota la seva 
zona d'influència com a exemple més punyent de la manca 
d'integració urbana i, al mateix temps, com a reserva d'una 
possible perifèria organitzada gràcies a l'espai encara no 
ocupat), sectors pròxims a eixos vials que cal recuperar com a 
espais urbans (els antics terrenys ferroviaris de la Meridiana, 
de l Clot i de l'entorn de la plaça de les G lòries; la 
considerac ió de límit urbà de tot el recorregut de la carretera 
de les Aigües), tot l'Eixample com a nou centre significatiu 
de la ciutat que cal salvar dels desequilibris d'ús i que cal 
organitzar com a sistema bàsic de comunicac ions, i aquelles 
grans vies que pel seu emplaçament han de prendre una altra 
s ignificació i constituir-se en pols de noves activitats urbanes 
(el I. er Cinturó i el 2.on Cinturó reintegrats al teixit urbà i 
aJ servei de ls barris; la gran avinguda marítima prevista que 
ha de passar de ser un vial segregat a potenc iar la nova 
façana marítima de Barcelona amb el conjunt de les platges 
del Poble Nou). Aquests plans i molts d'altres de me nor 
envergadura es troben en situació diversa , des de planteigs 
analítics, fins a propostes ja formulades a través de la 
participació i de la tramitació administrativa. 

3. En la redacció dels PERI i dels projectes puntuals s'ha 
procurat de mantenir els següents criteris: 

3. 1. Caràcter de projecte dels Plans, és a dir, compromís 
amb les soluc ions formals i programa de realització a curt o 
mig termini, suprimint, si és possible de fe r-ho, les 
afectacions amb vocació de centenàries i utòpiques. Com a 
conseqüència , redacció de Plans que , en certa manera , 
«desplanegessinn i desbloquegessin els barris i els tomessin 
a conferir la dinàmica de les pròpies decisions conjunturals 
que, si bé no resolen tots els problemes, permeten mi llores 
parcials i de frenar la degradació. 

Exemples d'aquest criteri són les reconversions de 
l'avinguda de les Drassanes, de l'avinguda Francesc Cambó, 
del carrer Méndez Núiíez i de la Via O, que utilitzen els 



processos d'expropiació en marxa per a higienitzar els barris 
i per a disposar d'espai públics útil i significatiu. Ho sOn 
també les desafectacions d'alineacions imposades i Ja 
precisió de les decisions formals al Raval, a Santa Caterina, 
a Gràcia, al Clot i a la Meridiana. El cas del Pla de 
Torrebaró és potser encara més significatiu: la tendència a 
ser un projecte no acaba en la determinació del s espais 
públics , els equipaments i la transformació tipològica de 
l'habitatge, sinó que arriba a plantejar un sistema de gestió 
de manera que l'equip tècnic nomenat dirigeixi sobre el 
terreny tots els detalls d'execució aprofitant les possibilitats 
d'unes experiències d'autoconstrucció. 

3.2. Prioritat a les solucions de detall com a matrius 
indispensables per a les solucions generals. Entendre els 
PERI com la síntesi d'una sèrie de problemes localitzats i 
analitzats prèviament en llur re lativa autonomia. 

Així cal entendre, per exemple, estudis com el del 
sector del Liceu al Seminari i el de Ja rehabilitació de ls 
habitatges del carrer Joaquim Costa que han ajudat a 
conformar els criteris del PERI del Raval 

3.3. Actuacions puntuals fonamentals referides a la dotació 
d'equipaments i a la reconsideració de l'espai públic com un 
element en la qualitat del qual pot generar-se una 
rehabilitació i requalificació de tot un sector, fins i tot en els 
seus elements privatitzats. 

En aquest senti t cal interpretar el jardí d'Emili Vendrell, la 
plaça de Salvador Seguí, la reconstitució de les places de 
Gràcia i de Les Corts, la restauració de là plaça Reia l, el 
traçat de l'e ix de vianants de Sant Andreu i el pla de 
reestructuració de l'illa de Bamacentre. 

3.4. Homogeneïtzació quantitativa i qualitativa de la ciutat, 
acceptant, però, les bases històriques ·de la dualitat 
centre-perifèria i ll urs dependències i diferències. 
L' homogeneïtzac ió passa per un equilibri de significacions i 
usos - qualificar urbanament les espais de la perifèria i fer 
habitables els espais qualificats del centre- a nivell de cada 
barri, però subratllant també la representació unitària de la 
ciutat en els propis sediments històrics. 

En aquesta línia cal assenyalar diverses propostes que 
higienitzen el centre i signifiquen urbanament la perifèria i, 
sobretot, aquells projectes de certa envergadura que volen 
donar alt nivell en punts molt importants de la ciutat: els 
parcs de l'Escorxador, de l'Espanya Industrial i de la 
Pegaso i el gran eix del Moll de la Fusta com a primera 
obertura de la ciutat al mar. 

3.5. Entendre la ciutat com una suma de realitats, com una 
juxtaposició de trossos de certa autonomia i no com un 
sistema global apriorísticam~nt racionalitzat i asè pticament 
coherent i incontrovertible. Es a dir, veure els problemes a 
partir de les necessitats explicitades en el barri i constatades 
directament per l'usuari, més que a partif d'una 
monumentalítzació històrica dels temes que no donen la 
solució a cap problema conjuntural ni resolen un futur 
imprevisible o previsible només en termes reaccionaris. Per 
això es fonamental un grau eficaç de partic ipació del ciutadà 
a través de les pròpies organitzacions, únic camí per a 
conèixer i analitzar la problemàtica real de necessitats i 
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incloure- la en una crítica general de la qualitat de vida a la 
ciutat. 

3.6. Recolzar el reequipament i la consideració de la 
integritat del barri tot bandejant de la ciutat els traçats 
d'autopistes com a solució a la circulació ràpida i segregada, i 
utilitzar les afectacions plantejades per a recolzar la 
densificació i per a convertir-ho en un traçat urbà dins de la 
tradició de la plaça, el carrer, el passeig i el jardí. 
En aquest sentit la proposta més significativa és 
l'estructuració vial del túnel de la Rovira i els seus accessos 
Nord i Sud per a suprimir-nè el caràcter d'autopista i 
convertir-los en carrers i parcs integrats a la continuïtat de 
l'Eixample i fosos en l'estructura de cada barri. 

3.7. Respecte absolut als traçats històrics i tendència a 
corregir la manca de qualitat urbana de la perifè ri a i els 
barris projectats segons l' urbanisme dels <<poligens)) i dels 
blocs irrespectuosos amb la forma urbana, amb el retorn a 
una ciutat formalitzada a partir de l'espai pUblic com a 
resultant de l'arqui tectura. 

4. Hi ha una sèrie d'elements que pe r la seva dimansió 
semblen escapar-se de la visió immediata i sectori al que 
proposem, com són les grans línies circulatòries que en el 
P.G.M. s'estructuren en els cinturons. La proposta de 
successives envoltants a la ciutat sembla equivocada en el 
cas de Barcelona que , per Ja seva condició de ciutat litoral i 
per l'estructura que li han anat conferint els successius 
plans, des del de Cerdà, és un conjunt urbà de caràcter 
predominantment lineal. Cal, per tant, reconduir les 
propostes circulatòries del P .G .M. cap a un esquema lineal 
amb organització secundària ortogonal, aprofitant - però 
modificant- els traçats ja existents o en vies de realització. 
En aquestes línies prioritàries de funció metropolitana, cal 
també aplicar-hi la visió local: no és pas indispensable que 
trenquin la integritat dels barris que travesse n i més aviat 
han d'esforçar-se a servir i complementar les xarxes locals 
existents o en realització. 

Altres temes d'aquesta enve rgadura, i que es troben en el 
pe ríode de discuss ió de les idees bàsiques, són: la linea del 
litoral que hom inicia en el Moll de la Fusta , continua per la 
Barceloneta i és allargada pel trayecte pràcticament verge de 
les platges del Poblenou ; el límit de la ciutat a l'inici del gran 
parc Qel Tibidabo tot just plantejat en el pla de la carre tera 
de les A igües; la gran àrea de l'entorn de la plaça de les 
Glòries des de l'Estació del Nord al Clot; el nou centre que 
s'està configurant als voltants de l'Estació de Sants i que 
comprèn des de Ja Diagonal a la plaça d'Espanya. 

S. Paral·lelament a tota l'acció de projecte. ca l seguir amb 
una intensa politica d'adquisició de sòl, tant com permetin 
les previsions pressupostàries que, naturalment, vénen 
condicionades per altres prioritats de caràcter general. Però 
cal també donar a aquesta política un to de realitat. És a dir, 
cal concentrar els esforços a adquirir sòl segons un programa 
de realitzacions o de participació a una política contra 
l'especulació, evitant adquisicions amb programes poc 
precisos o massa ajornats que les converteixen en gèrmens de 
degradació i marginació. 

6. No cal dir que el control fís ic i social de Ja ciutat no es 
limita als instruments de l'Àrea d'Urbanisme. Els transports 



públics, la política d'habitatge, la circu lació i la 
infrastructura i els serveis són aspectes fonamentals que cal 
coordinar amb l'acció urbanística. Cada un d'aquests 
aspectes ve atès al Municipi barceloní per àrees autònomes, 
relligades però en la Macroàrea de Planificació i Ordenació 
de la Ciutat. No ens podem referir ara a llur específica 
problemàtica. 

7. Finalment, cal subratllar que no té massa sentit parlar 
només d'urbanisme del Municipi de Barcelona, tal com hem 
fet, perquè el Municipi é,s una entitat profundament lligada a 
l'existència de tota una Area Metropolitana, que segurament 
constitueix el primer grau indispensable per a una visió global 
dels problemes, malgrat sigui a partir de les individua litats 
que constitueixen l'espècie. La Corporac ió Metropolitana té 
una estructura de participació i de tràmit que ha d'assegurar 
aquesta coherència. 

Respecte a la manera de portar a terme aquestes accions, 
assenyalem-ne alguns criteris metodològics: 

1. Ha estat fonamental la creació d'un Servei de Projectes 
Urbans que, en coordinació amb altres serveis, canalitzés 
els tradicionals instruments de l'Obra Pública dins de 
projectes totals i integrats, de manera que els resultats 
formals definitius determinin les solucions tecnològiques 
sectoria ls. I ho ha estat també la coordinació amb el Servei 
de Planejament perquè els Plans assimilin i al mateix temps 
prorroguin les accions puntuals. Malgrat això, ni les 
disponibilitats de personal ni uns OOns criteris de rendiment no 
permeten que Ja tasca de planejament i de projectes sigui 
totalment absorbida pels Serveis. Caldrà sempre una 
partic ipació puntualment contractada de tècnics i 
professionals externs a l'Administrac ió. 

2. Ha estat posat en marxa el llarg i dificultós procés de 
descentralització cap als Districtes, condició fonamental per 
a l'e ficàcia d'un control acurat i de detall . El procés és 
complex perquè requereix prèviament la formació 
coordinada d'un número suficient d'equips tècnics i 
l'establiment d'un sistema homogeneïtzador. 

3. La participació de la iniciativa privada en la configuració 
de la ciutat és d'una gran importància quantitativa i 
qualitativa, de manera que, per ara, el seu control és tant o 
més important que l'acció directa de l'Administració. Un 
aspecte transcendental és l'establiment de convenis per a 
resoldre punts conflictius de la ciutat, acceptam situacions de 
fet que poden millorar-se, des del tractament formal fins a la 
capacitat de respondre a les sol· licitacions d'ús públic. La 
gestió dels plans d'iniciativa privada prenen, doncs, una 
transcendència alhora lligada al respecte a les intencions 
mercantils de la promoció i a les necessitats col· lectives. 
Paral· lelament, l'exigència i el control de l'edificació 
s'encaminen cada vegada amb més rigor a través dels 
Serveis de Disciplina, tant en la concessió de llicències i en la 
inspecció, com en la correcció, ampliació i modificació de 
diversos aspectes de les Ordenances. 

Cine te mes metropolitans 

Tal com hem dit en els capítols anteriors, no és possible 
d' incloure en aquest volum alguns temes de caràcter molt 
general que van implicats a problemes, no sols de la 
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globalitat del Municipi sinó, fins i tot, de l'Àrea 
Metropolitana. Però cal fer-hi ara alguna referència per a 
poder entendre els mètodes d'actuació urbanística que hom 
proposa. 

És important d'establir pels pròxims vuit anys un 
programa d'actuació coherent on siguin incloses les 
realitzacions puntuals segons uns criteris territorials que 
assoleixin un primer pas cap a l'homogeneïtzació de la 
Ciutat i l'execució dels Plans de Reforma Interior que estan 
en marxa. Caldrà, per tant, que aquest programa sigui la 
base per a confeccionar els successius pressupostos anyals 
du rant aquest període. Només amb aquesta exacta 
correspondència té sentit el planejament. Durant molts anys 
els Plans aprovats no han tingut el suport pressupostari que 
ells mateixos indicaven i, sovint, els programes d'inversió no 
s'hi adequaven, amb la qual cosa hom ha fonamentat el 
gene ral descrèdit de l'operativitat del planejament. No cal dir 
que, per a assolir això, caldrà un ritme d' inversions 
municipals, en el camp urbanístic, molt més intens que 
l'actual, xifrat, pel cap baix, en els coeficients que la 
mateixa llei del Sòl preveu. 

Però, a més de les accions puntuals i de l'execució dels 
Plans, cal preveure aquells episodis de caràcter general que 
desborden l'interès del sector. D'entre ells, els més 
importants són: la façana de mar, Ja façana de mumanya, 
l'Eixample, el sector de la plaça de les Glòries i el de 
l'estació de Sants. Tots ells han de ser contemplats, com 
tota la ciutat, des del detall del sector, des de l'habitabilitat 
immediata, però tots ells comporten també accions més 
generalitzades. 

La façana de mar, del Llobregat al Besós, és un problema 
que ve de lluny: la barrera que secularment ha tancat la 
comunicació de Barcelona amb el mar. En aquest moment hi 
ha diversos treballs en marxa. L'Ajuntament ha promogut el 
Pla de la Barceloneta i el projecte del moll de Ja Fusta amb 
la col· laboració del Port, i ha d'iniciar el Pla global de la 
muntanya de Montjuïc, en el qual són inclosos els primers 
projectes del parc del Migdia, i el tractament del port vell i 
de l'escullera. La Corporació Metropolitana ha encarregat 
un Pla del de lta del Llobregat. El Port té en marxa diversos 
projectes. La Generalitat realitza un estudi d'infrastructura 
de les platges del Poblenou. 

La relativa discontinuïtat de tots aquests treballs obliga a 
una reconsideració unitària de tota Ja línea de costa. I cal 
establir criteris bàsics: l'eliminació de les barreres fisiques 
que hom manté en el PGM, com l'autopista i el ferrocarril 
del litoral, amb Ja reordenació de les línies prioritàries i del 
sistema d'estacions; la utilització cívica dels nous terrenys de 
mar del Poblenou, un cop desnonades les instal·lacions 
industrials; la reconsideració dels teixits urbans existents per 
a un nou paper urbà, superant-ne l'actual degradació, però 
conservam llur integritat social, encara possible; el caràcter 
ciutadà del port vell ja iniciat amb les obres del moll de la 
Fusta per a fer-ne un port autònom de turisme i pesca, 
separat del comercial i amb sortida pròpia al mar; l'equilibri 
entre els equipaments esportius i culturals i el parc urbà a 
Montjuïc, tot evitant la incontrolada profusió d' instal·lacions 
que han degradat el parc, però mantenint-hi una deguda 
densitat d'usos, entre els quals cal reconsiderar el 
problemàtic conjunt museístic, la situac ió ordenada dels 
esports, la decisió sobretot del futur de l' Estadi, i la 



defectuosa implantació de la fi ra de Mostres sense la deguda 
capacitat de serveis auxiliars i d'expans ió; la coordinació al 
delta del Llobregat de les necessitats d'ampliació i de 
potenciació del Port i de l'Aeroport, la realitat agrària, les 
implantacions industrials i l'Us pUblic dels grans espais 
naturals que avui estan privatitzats o en situació degradada, 
etcètera. 

La visió unitària de tots aquests temes pot arribar a donar 
una gran façana al mar de Barcelona, entesa globalment com 
un espai cívic, continu, puntualitzat amb cinc seqüències: el 
paisatge pla del Delta, el parèntesi industrial originat al 
voltant del Port, la muntanya de Montjuïc, la Barceloneta i 
el passe ig de Colom amb el port vell reutilitzat i els cinc 
quilòmetres de les noves platges del Poblenou, equipades i 
integrades definitivament al conjunt urbà. 

La façana de muntanya té encara una major complexitat 
de problemes, tots ells vertebrats pel segon Cinturó. Les 
realitzacions fetes fins ara en aquest eix són ben poc 
positives: desconjuntades, quant al disseny, de cada tram i 
sempre desatenent la necessària qualitat urbana de la via. 

La primera consideració a fer és que el segon Cinturó no 
es pot seguir considerant autènticament com una autopista
cinturó ni com una via ràpida segregada per a travessar la 
Ciutat. Contràriament, ha de ser com una gran línia 
horitzontal cívica i ci rculatòria de la qual pengi tota la 
permeabilitat vertical de la Ciutat. Per tant, és fonamental 
que la secció establerta en cada tram s'integri a les 
condicions de l'entorn, s igui creuable a nivell i s'aparti del 
caràcter d'autopista tot apropant-se al de passeig urbà de 
gran capacitat. És tambê fonamental que hi hagi sortides 
molt freqüents cap a la trama urbana, facilitant la dispersió i 
evitant Ja singularització de poques vies verticals, que serien 
greus talls circu latoris al centre de la Ciutat. 

Als estudis en curs per al sector de la Vall d'Hebron i del 
Carme! hom estableix dues vies-parc que parteixen del 
Cinturó i s' integren a l'Eixample a través de ls dos tlinels de 
la Rovira, refent una gran quantitat d'espais lliures. Però 
perquè aquestes dues vies-parc no es converteixin en 
autopistes o en carrers excessivament densos de circulació i, 
per tant, incòmodes pels barris que travessen, cal que 
aquestes vies no sigu in insòlites. És important d'establir, 
doncs, sortides semaforitzades que empalmin amb diversos 
punts de tots els nuclis urbans: la Trinitat Vella i la Trinitat 
Nova, el Verdum, les Roquetes, la Guineueta, Canyell es, 
Horta, Montbau, la Vall d'Rebran, els Penitents , la 
Teixonera, el Carme!, el Coll, Vallcarca, la Bonanova, Sant 
Gervasi, Sarrià, Pedralbes, Finestrelles, can Caralleu. 

Aquest projecte de dispersió ve tambê afavorit pel fet de 
no considerar-se ja cap túnel del Tibidabo, excepte el de 
Vallvidrera, en construcció, que haurien creat uns nusos 
d'acumulació i que haurien justificat les penetracions 
puntuals previstes pel PGM, algunes de les qual s hom 
proposa de suprimir segons el Pla aprovat inicialment per 
l'Ajuntament. 

AI Nord del Cinturó hi ha també dos temes importants: la 
carretera de les Aigües i el gran parc de Collserola, que ha 
de ser un dels objectius prioritaris de la Corporació 
Metropolitana. La carretera de les Aigües pot ser un segon i 
definitiu límit de la façana de muntanya de Barcelona, com 
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un mirador equipat sobre tota la Ciutat. Els primers 
suggeriments d'aquesta estructura són publicats en aquest 
volum, però el tràmit i l'aprovació estan pendents dels 
criteris generals definitius de tota la lin ia. 

La façana de mar i Ja de muntanya són importantíssimes 
per al futur de Barcelona i totes dues estan en un procés de 
planificació del sector que cal ara coordinar, un cop 
establerts els criteris bàsics, criteris que depenen molt també 
d'algunes decisions metropolitanes, perquè totes dues 
continuen sense interrupcions funcionals i formals en altres 
municipis. Són importants perquè deixarien definitivament 
establertes les relacions de Ja Ciutat amb els dos grans 
elements naturals que l'envolten, facilitant-ne la racional 
utilització, i perquè marcarien dos eixos amb molts espais a 
l'entorn per a construir els grans conjunts d'equipaments que 
la Ciutat necessita i que quedarien molt ben integrats als 
barris de la perifèria. Seria un eficacíssim esforç per a 
equilibrar i homogeneïtzar la Ciutat, és a dir, per a donar 
capacitat de centralitat a una bona part de la perifèria. 

Dins de la mateixa política d'urbanitzar la perifèria i 
d'afavorir la descentralització ca l considerar el tema de la 
plaça de les Glòries i el de l'estació de Sants. Aquests dos 
punts aglutinaran en el futur dos grans centres metropolitans. 
El primer disposa d'un gran espai buit que va des de l'antiga 
estació del Nord fins al Clot i en aquest espai s'estan 
realitzant alguns projectes com és la reutilització de l'Estació 
per a fins museístics , la proposta d'una possible estació 
d'autobusos i el projecte del parc del Clot, ja definit com a 
conseqüència d'un concurs. Tot això s'emmarca en un pla de 
conjunt que hom va redactar fa algun temps i que planteja 
tota la zona, no solament des d'un punt de vista de ls usos 
dels grans espais lliures que s'hi configuren sinó també, i 
gairebé d'una manera prioritària, dels problemes generals de 
circulació i, en particular, de les sortides Nord de Barcelona. 
Aquest esquema circu latori, avui sounès a estudi i a noves 
propostes a l'Àrea de Ci rculació de l'Ajuntament, planteja la 
necessitat de desfer el nucli d'excess iva confluència de la 
plaça de les Glòries i de recuperar l'esquema ortogonal de 
l'Eixample fins a empalmar amb les vies ja més 
especialitzades de l'extraradi. 

L'estació de Sants ha provocat, sens dubte, una vitalització 
d'una zona que teni a caràcter suburbial, seguint I' infal·lible 
instrument de la implantació de serve is d'alt nivell ciutadà. 
Al voltant de l'estació han aparegut ràpidament una sèrie de 
serveis i un conjunt residencial que l'està significant com a 
peça urbana i que irradia una important influència. L'àrea 
afectada va des de la Diagonal fins a la plaça d'Espanya. 
No hi ha dubte que al ll arg d'aquesta àrea hi ha espais 
reconvertibles i punts d'actuació molt importants. La 
reordenació de la vorera Sud de la Diagonal , el Pla de 
Reforma Interior de les Corts, la plaça de l'Estació, el parc 
de l'Espanya Industrial, el parc de l'Escorxador i la 
remodelació de la plaça d'Espanya i de l'avinguda de Maria 
Cristina són plans, projectes i realitzacions que l'Ajuntament 
té en curs. Però resten encara temes a tractar: la futura 
utilització de la presó Model que algun dia desapareixerià, 
l'avinguda de la Infanta Carleta on podem reduir la 
circulació, el carrer de Tarragona que ha d'ésse r ordenat 
arquitectònicament junt amb l'entorn de l' Escorxador, la 
conversió en auditori de la plaça de Braus, etc. Però, 
sobretot, el que cal és establir una visió de conjunt perquè 



tot el sector es·pugui llegir com un fet unitari que potenciï 
una nova centralitat. 

Aquestes dues grans zones, la de Ja plaça de les Glòries i 
la de l'estació de Sants, emmarcarien el que pròpiament és 
l'àrea central de Barcelona: l'Eixample. Fins ara les 
disposicions urbanistiques sobre l'Eixample s'han limitat a 
les reduccions volumètriques del PGM i a la protecció dels 
edificis de qualitat i als sectors d'arquitectura coherent. 
L'última disposició ha estat l'eixamplament d'aquest sector 
que ara ve limitat per la Diagonal, el passeig de Sant Joan , 
les places d' Urquinaona, de Catalunya i de la Universitat, Ja 
Gran Via i el carrer de Muntaner. Aquestes mesures han 
estat bastant eficaces perquè totes dues han col-laborat a 
frenar la successiva destrucció de la magnifica estructura de 
Cerdà i a limitar les expectatives d'especulació. 

Però, evidentment, no n'hi ha prou. L'Eixample té 
problep1es greus: cal frenar la progressiva terciarització que 
a vegades ve afavorida per les pròpies ordenances; cal 
reconsiderar l'esquema circulatori, que serà la base 
generativa del sistema de tota la Ciutat; cal enfocar d'una 
manera operativa la reutilització de ls centres d'illa: cal 
establir tot un control unitari de la senyalització i del 
mobiliari urbà; cal plantejar la defensa del patrimoni amb 
criteris més segurs i més coordinats que els que ara tenim. 

Atenent aquests criteris, l'Ajuntament ha posat en marxa 
un Pla Especial que, per les seves característiques i pel grau 
de definició que hom li demana, serà d'una certa durada, 
segurament massa perquè no hàgim de buscar solucions dels 
sectors i d'urgència. Segurament aquestes urgències podran 
ésse r resoltes amb decisions una mica dràstiques en l'ús i 
l'ocupació, i tot el Pla podrà ésser concebut en fases 
successives, atenent la unitat morfològica de cada carrer. El 
fet fonamental és evitar que l'Eixample es degradi, tant en 
els usos com en l'estructura fisica, perquè després seria ja 
dificilment recuperable com ho és el Centre Històric i els 
altres barris vells de la Ciutat. 
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Recull d'exemples 

Aquest llibre recull una sèrie de plans i projectes per a 
Barcelona, redactats durant els dos darrers anys. No és, ni 
de molt, el conjunt de tota la tasca realitzada. És només 
una mostra escollida per a ser representativa dels criteris, 
els objectius i els mètodes que hem exposat. Alguns han estat ja 
realitzats, altres estan en curs de realització, altres en procés 
d'aprovació i altres pendents de decisions de crite ri o de 
tràmit. Per tant, no s'ha d'interpretar com l'exposició oficial 
de la totalitat d'un programa definitivament aprovat. En cada 
un dels treballs hom indica llur situació en el tràmit 
administratiu o llur qualitat de pur tempteig preparatori 
per a estudis de major envergadura que estan en curs de 
redacció. 

Algunes de les accions puntuals s'estan realitzant en 
col-laboració amb altres entitats, segons convenis establerts; 
la Generalitat de Catalunya porta a terme moltes de les 
operacions de rehabilitació i de construcció d'habitatges; el 
Patronat de l'Habitatge s'encarrega d'algunes de les noves 
propostes residencials; el Port Autònom, la Fira de Mostres 
i la Caixa de Pensions han participat en operacions que hom 
relaciona amb llurs entorns fisics o amb llurs finalitats 
socials. 

No s'hi inclouen alguns plans en realització l'envergadura 
dels quals no permet encara d'exposar-los al públic perquè els 
condicionants fonamentals estan en un debat poc madur. No 
és el moment, per exemple, de donar cos bibliogràfic als 
estudis de la readaptació dels cinturons, de l'habilitació de les 
platges, dels túnels del Tibidabo o del Sistema ferroviari, molts 
dels. quals, per altra banda, pertanyen, en aspectes prioritaris, 
a l'Arca d'Obres Públiques i sov int marxen en col·laboració 
amb els Serveis d'altres estaments politics. 

ORIOL BOHIGAS 
Delegar de Serveis d'Urbanisme 
de l'Ajuntament de Barcelona 
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Reconsideració de les 
vies ràpides en 
els cascs antics 
Proposta de mod/fi(a(i6 del P.G. M. aprovada per la Comissió Municipal 
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Servei de Planejament Urbanístic 
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Cap de Unitat 
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Cap del Servei 

Xavier Corominas 

Amb dates li de juny i 22 de juny de l 1982, foren aprovats 
per la Comissió Municipal Permanent d'aquest 
Excm. Ajuntament, respectivament, d'una banda els 
<(C riteris, objectius i solucions generals de planejament en el 
sector de Gràcia» i de l'altra, les dues intervencions que 
sobre el Casc Històric de Barcelona (s'estén com a tal, 
aquell que fa 130 anys definia la ciutat de Barcelona) hom 
proposa sota els títols de «Criteris, objectius i solucions 
generals de planejament en el sector oriental de l Centre 
Històric de Barcelona >> i «Criteris, objectius i solucions 
generals de planejament en el sector del Raval>). 

Amb ells es fa realitat -encara que solament sigui en 
llurs inicis- el desig general d'afrontar la problemàtica dels 
Centres Antics, des d'una visió realista a to amb les formes 
d' intervenció actuals , des d'una perspectiva de valoració 
cultural del passat històric, materialitzat en aquests elements 
configurades d'aquestes parts de la ciutat (places, carrers, 
espais lliures, edificis d'habitatges, momuments històrics, 
elements escultòrics, etc.), però fugint, d'altra banda, de 
certes consideracions ambientals que puguin immobilitzar 
aquests sectors de ciutat en declarar o sancionar una 
extensió del concepte de monument al conjunt, amb l'única 
condició que aquest monument sigui antic. 

Consideracions Generals 

Encara que el tema concret que tractem, d'acord amb el titol 
de la present proposta, sembla que hauria de cenyir-se al de 
les esmentades vies, no per això hem de perdre de vista que 
allò respon a la necessitat derivada de les previsions d'uns 
estudis que entenen de la problemàtica general d'aquests 
sectors de la ciutat, i que en llur elaboració han estat 
presents certes consideracions que han de presidir qualsevol 
intervenció que hom hi efectuï. 

La problemàtica de la intervenció en els Cascs Històrics 
es d'una gran complexitat, tant des del punt de vista cultural 
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com tècnic, coincidint, en substància, amb la problemàtica 
mateixa de les formes de transformació de la ciutat. 

Tal com hem dit, en aquest tipus d'actuació, hem evitat de 
caure en consideracions ambientals que poguessin 
immobi litzar aquests sectors de la ciutat, deixant clar que no 
p:Jt considerarsêls com a realitat autònoma respecte al 
quadre urbà i a la dialèctica de la ciutat, donat que són part 
material i concreta d'un procês evolutiu que ês modificat 
d'una manera continua i modifica el significat i la forma de 
cada element. 

El problema d'aquests Cascs Històrics no ês altre que el 
de la ciutat moderna i com a tal ha d'ésser construïda, 
utilitzant una part dels elements existents o bé eng]obant-los, 
però com a matèria viva i no purament ambiental. 
Consideració, aquesta, de gran imp:Jrtància a l'hora 
d'intervenir-hi, havent-se d'acceptar alguns fets, com poden 
ser el que no totes les parts d'aquest sector històric podran 
ser conservades, per raons d'ordre tècnic , unes, i lligades a 
un esquema general de transformació, altres. 

El valor d'un monument o edifici d'interes històric , parlant 
en termes d'escala inferior, no impedeix en principi de 
continuar-lo, de completar-lo, de canviar-lo en part, anant 
variant el seu destí i el seu ús, ateses unes necessitats reals 
en el sentit ampli del terme, i igualment, per la mateixa raó 
un sector històric de la ciutat construït en el temps en base a 
un procés evolutiu,- fet d'estratificacions, d'adicions 
succesives, de destruccions, exclosos aquell s edificis i parts 
urbanes que pretenem de conservar amb precisió 
arqueològica, admet intervencions de complement en alguns 
casos, d'adaptacions, de transformació en base, no solament 
a criteris d'Us o a cons istència i importancia històrica dels 
edificis sinó també a consideracions de definició dels edificis 
en el pla tipològic i de l'arquitectura, havent-se, per tarit, 
d'intervenir amb una claredat en l'elecció rigurosa amb 
aquests criteris tipològics i arquitectònics. 

Una altra consideració, que ha presidit aquestes 
intervencions i que ha de presidir qualsevol intervenció sobre 
aquests Cascs Històrics, és la del coneixement dels fets 
urbans que els han conformat a tot el llarg de llur història i 
de llur valor permanent durant aquesta , de certs elements 
que l'han estructurat, com poden ésser la persistència del 
traçat de la via romana o l'antic camí de l mar, l'eix 
monumental del carrer de Montcada, els monuments 
històrics (Santa Maria del Mar, la Casa de la Caritat, el 
Convent del Àngels , Sant Pau del Camp, etc ... ), l'estructura 
tipològica dels palaus gòtics, la tipologia dels edificis
habitatges. Coneixements que han permès d'estreure unes 
premisses en què basar la intervenció en aquests sectors tan 
degradats. 

Precisament de l'enteniment i comprensió de la dialèctica, 
entre degradació i persistència de certs fets emergents , és 
d'on han d'extreure certes premisses en què basar la 
remodelació. 

La degradació s'ha fet més evident a partir de les 
afectacions que, des de fa quelcom més d'un segle, s'han 
anat succeint a través de les previsions dels diferents plans, 
projectes de reforma i enllaços, formulats des d'aleshores, 
que, desconeixent la realitat d'aquestes parts de la ciutat, en 
no valorar-les , impedien la conservació adequada de les 
edificacions i la inversió del sector públic en operacions de 
revilització o adecentament dels espais lliures i públics dels 
sectors afectats. 

N'hi ha prou amb analitzar el projecte de reforma de 
Barcelona, aprovat el 1889, redactat per Ànge l-Josep 



1. Pla d'Enllaços. 
Ferran Romeu i 
Ezequiel Porcel, 
arquitectes, 1817. 

2. Pla d'Enllaços. 
Via O. 
Ferran Romeu i 
Ezequiel Porcel, 
arquitectes, 1917 

Baixeras, per adonar·se dels criteris de valorització i 
d'intervenció que imperaven en l'època, i l'abast del 
projecte. Moltes de les previsions de l'esmentat projecte, que 
en recullen moltes d'altres procedents d'anteriors 
planejaments, foren incorporades de manera sistemàtica als 
posteriors planejaments, més per inèrcia que no pas per la 
pròpia valoració (en el sentit més ampli del terme) de la 
proposta, com ho demostra el fet cultural que 
progressivament va incorporant nous valors, les vies objecte 
de mod ificació no han tingut el mateix traçat ni la mateixa 
amplada, han estat fragmantades tot desapareixent algunes 
de llurs parts, i àdhuc hi van haver propostes pe r a fer·les 
desaparèixer, la qual cosa implica que han estat sempre en 
continua revisió, sense que hom arribés a afrontar el 
problema en tota la seva verdadera dimensió. 

Procés Històric 

Un repàs a la història d'aquestes vies i del perquè de llur 
implantació i de llur presència en els successius Plans i 
Projectes, a partir del primer que les va incorporar, ens fa 
veure que les constants, que les justificaren, mai no han estat 
iguals en el temps, variant d'acord amb l'ordre de prioritat 
que hom n'establia i sempre immergides en operacions de 
reforma a major escala. 

La Via O a Gràcia 

E125 d'octubre de 1917, l'Ajuntament de Barcelona aprovà 
el definitiu «Plan de Enlaces )) on, entre altres previsions, 
apareix projectada la Via O ( I i 2). 

L'esmentat «Plan de Enlaces)) fou redactat pels 
arquitectes Ferran Romeu -primer accèssit de l concurs 
d'avant projectes («Concurso Internacional sobre 
anteproyectos de enlace de la zona de Ensanche de 
Barcelona y de los pueblos agregades entre si y con el resto 
del ténnino municipal de Sarria y Horta», motivat per 
l'annexió dels municipi s limítrofs de l'any 1897, entre els 
quals és inclòs el de Gràcia), la meitat del terme municipal 
en el seu costat Est-, i Ezequiel Porcel, arquitecte 
municipal que havia treballat a les ordres de Jaussely, 
guanyador el 28 de maig de 1905 del concurs 
d'avantprojectes, l'altra meitat pel seu costat Oest. 

Aquest estudi definitiu «d'enllaços )) fou encarregat per 
l'Ajuntament als esmentats arquitectes , amb la condició que 
hom respectés, com més millor, els traçats del projecte 
Jausse ly i les urbanitzacions aprovades fins la data. Fou 
presentat sota del titol comú de «Plano General de 
Urbanización de Barce lona)), com si es tractés d'un sol 
projecte , i en foren aprovats únicament el sistema de parcs i 
les grans vies d'enllaç. 

La via O fou un «invent)) d'aquest ((Plano General de 
Urbanización de Barce lona )) (pla d'enllaços), donat que 
l'arquitecte francès Léon Jaussely, tant en el seu 
avantprojecte guanyador com en el projecte definitiu aprovat 
el 12 de desembre de 1907, aquesta via no la preveia. 

Els autors del projecte justifiquen en llur memòria la 
implantació de la via O, de la següent manera: (( para dar 
franca solución al problema del Paseo San Juan , se proyecta 
una via que establece relación directa de Ja Gran Plaza 
(plaza de Joanich, ampliada) situada en el extremo superior 
del referida paseo y otra plaza que se traza junta a la 
Travesera de Dalt y plaza de Lesseps )). També la justifiquen 
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com a element integrador del casc urbà de Gràcia en la 
trama Cerdà. t<Para convencerse de la necesidad de la 
apertura de esta via, si razones de orden cientifico no la 
aconsejaran, bastaria la simple inspección del Plano de 
Gracia que forma una gran extensión ocupada por ca lles 
estrechas y compararia con el plano del Ensanche Cerdà, 
para que se evidencie la falta de trabazón entre estos dos 
pianos que estan en contacto y la dificultad de comunicaciones 
que existen entre estas partes de población». 

El problema que hom intenta de solucionar amb la 
implantació d'aquesta via, en realitat neix amb ella, ja que 
és traçada aliena al propi context on va immergida i el 
destrueix, i aixó queda extensament reflectit en el contingut 
d'una al ·legació presentada durant l'exposició pUblica del 
projecte en contra de la implantació d'aquesta via: (C •. Ia 
misma se traza como vía de saneamiento de de la barriada, 
interesando manzanas y cerrando o suprimiendo gran parte 
de calles, urbanizadas con arreglo a pianos aprobados, sin 
necesidad, puesto que las comunicaciones del casco urbana 
de Gracia se hacen normalmente por las calles actualmente 
abiertas, no siendo tampoco precisa para sanear el barrio, 
dado los espacios libres que existen en el interior de 
manzanas ... )). 

El projecte Jaussely, al qual havia de remetrés aqui definí 
la via, havia donat solució a aquest problema d'enllaç de la 
trama urbana de Gràcia amb la de l'Eixample, sense 
necessitat de crear ·aquesta via que interessa el propi casc 
urbà de Gràcia, a través d'envolupar-lo amb vies 
perifèriques. Aquest (( problema» que planteja l'acabament 
del passeig de Sant Joan , en aquest projecte, és resolt amb 
la formació d 'una gran plaça a manera de teló de fons, d'on 
surt, com a continuació de l'anterior, un altre passeig, a 
menor esca la, coincident amb el traçat actual del carrer de 
l'Escorial , però d'una major amplada, que connecta amb la 
travesse ra de Dalt, respectant la trama urbana de Gràcia tot 
recolzant-s'hi.(3 i 4). 

Hom insisteix en aquesta solució de J aussely perquè, en 
posteriors propostes de supress ió de Ja via O, les solucions 
adoptades van recolzades en la de l'arquitecte francès. 

El Pla d'Ordenació de Barcelona i Ja seva zona 
d'influència (Pla Comarcal), aprovat per Llei de 3 de 
desembre de 1953, recull aquesta previsió del (( Pla 
d'enllaços», o sigui la via O. 

Sembla ser que aquesta incorporació es va fer més per 
inèrcia que no pas per propi convenciment, donat que és el 
mateix director d'aquest Pla d'Ordenació, l'arquitecte en cap 
de l'Oficina d'Estudis, creada com instrument executor del 
Pla, el qui per dues vegades proposa la supressió de 
l'esmentada via O , a través de sengles estudis. (5). 

El 12 de setembre de 1955 , és redactat el primer dels dos 
estudis esmentats per a la supressió de Ja via O (dos anys 
després de l'aprovació del Pla Comarcal), sota el títol de 
((Estudio de nuevas alineaciones en la plaza de Femando de 
Lesseps y de supresión de las correspondientes a la calle 
0 », sense aconseguir cap aprovac ió. 

Amb data 31 d'octubre de 1958, va ésser aprovat 
inicialment el segon dels dos estudis esmentats per a Ja 
supressió de la via O, el títol del qual és el de ((N uevo 
estudio de supresión de la Via O , comprendida entre las 
plazas de F emando de Lesseps y de J oanich)). 

Amb data 28 de gener de 1959, és aprovat 
provisionalment el mencionat estudi de supressió, i el 28 de 
setembre la Comissió d'Urbanisme de Barcelona acordà de 
deixar en suspens la resolució sobre l'expedient de supressió 
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els pobles agregats, 
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Joan pel carrer de 
l'Escada/, 1905. 

5. Pla Comarcal, 
1953. 



6. 

de la via O. 
Els dos estudis precedents de supressió de la via O, la 

justifiquen en el següents termes: 
-Per afectar a més de I 50 immobles i, per això, resultar 

· excessivament cara per al fi perseguit pel «Pla d'enllaços)). 
-Destruir totalmente el caràcter de barri que, si bé dista 

molt d'ésser un model d'urbanisme, respon a una trad ició, 
época, i contingut social. 

- Per poder establir fàcilment una comunicació entre les 
places de Femando de Lesseps i el passeig de Sant Joan per 
el trànsit rodat, a través dels carrers de l'Escoriàl i de Ja 
travessera de Dalt, amb un lleuger rodeig un cop efectuat 

, l'eixamplani.ent d'aquest últim, obra aquesta que sí és de l 
màxim interès (La solució adoptada a les comunicacions és 
la mateixa que adoptà Jaussely). 

- Per no haver prosperat la seva obertura des de 
l'any 1917, trobant-se les edificacions afectades en l'estat 
anòrmal d'estar-ho per unes alineacions que hom no realitza 
malgrat els anys transcorreguts des de llur aprovació. 

- Pe r últim, hom fo rmula una proposta de creació d'una 
plaça de 140 X 150m. com a final digne del passeig de 
Sant Joan, i en la qual podrien tenir cabuda jardins de gran 
utilitat per a la populosa barriada (Solució també molt 
lligada a la de Jaussely) (6) . 

En aquests estudis, igualment hom comenta el fet que 
l'esmentada via fou recollida pel Pla Comarcal de11953 per 
l'existència oficial de dites alineacions, donant a entendre 
que la seva presencia en l'esmentat Pla no respon a les 
necessitats derivades de les previsions del mateix Pla. 

En unes notes de data 29 de març de 1964; com a guió 
d'una memòria que sol· licità l'alcalde sobre el tema «El 
time l del Tibidabo y su penetración en Barcelona)), és 
expressada la necesitat de mantenir la via O com a via 
imprescindible per a canalitzar la circulació procedent del 
previst túnel del T ibidabo. 
Es a partir d'aquest moment quan la via O perd la seva 
justificació com a via de sanejament del barri de Gràcia i 
com a element integrador, i es tradueix en una via ((d'interes 
general» i aliena al barri. 

Transcrivim, a continuació, parts de les dites notes per 
considerar-les d' interCs: 

(<1.- El Ayu ntamiento de Barcelona no se opone a la 
construcción del túnel en la montaña de l Tibidabo, que 
comunicaria la comarca del Vallés con la ciudad, creando 
una revalorización de terrenos y unas zonas aptas para 
urbanizaciones de tipo residencial. 
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2. -En su dia el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que 
objetar que la apertura del túnel traería consigo unas 
repercusiones en los problemas circulatorios de Ja ciudad 
que no podrian ser olvidados ni dejados aparte y que, por 
consiguiente, debia oponerse a-la apertura del túnel antes de 
la construcción previa del segundo cinturón de ronda y del 
estudio técnico y financiero conjuntamente con el del túne l 
de las penetraciones basta el centro de Ja ciudad. 

4. - Elllamado segundo cinturón de ronda (Llobregat
Besós) recogera Ja circu lación procedente del túnel para 
desviaria a los extremos Este-Oeste del ·conjunto urbano, 
pera Jas estadisticas y los datos que figuran en Ja memoria 
del proyecto del túnel demuestran claramente que la mayoria 
del trafico tiene su punto de destino en el centro comercial 
de Barcelona. 

5.- Es, pues, evidente que si alteramos las condiciones 
geograficas construyendo un túnel que acerque 
considerablemente Ja comarca del Vallés a la ciudad, 
proporcionandole estas zonas de expansión, es preciso 
estructurar el esquema urbano atendidas estas nuevas 
condiciones. 

6. - En el Plan de Enlaces de 1917, se tomaron un as 
previsiones en cuanto a este eje vertical, ligando el P.0 de 
San Juan, de 50 m. de anchura, hacia el N. a través de la 
denominada Vía O con la Pl. de Lesseps y con el primer 
cinturón de ronda (Avda. del Genera l Mitre). 

7.- La via O cruzaría oblicuamente el casco antiguo de 
Graè ia, de calles estrechas, de edificación antigua y de poco 
valor pero con caracter local, por lo que el Ayuntamiento de 
Barcelona, a petición de los propietarios del sector llegó a 
proponer Ja supresión de la citada via O, que oportunamente 
no se llevó a cabo por lo cua! Jas alineaciones del año 1917 
continúan vigentes, si bien no se han realizado en ningUn 
tramo. 

8. - Vista la necesidad de un eje de penetración y 
contando con Ja Avda. del Hospital Militar, que deberia de 
ensancharse y que Ja Avda. de Ja República Argentina y de 
la calle de Balmes no admiten una mayor congestión de 
trafico de l que actualmente ya estan sometidas, el problema 
queda claramente reducido a buscar un enlace desde la plaza 
de Lesseps basta el centro urbano. 

9. - Se pensó en la apertura a una anchura de 30m. a 
40 m. de Ja calle Menéndez Pelayo, pero esta solución tiene 
el inconveniente de que conduciria la corriente circulatoria a 
Ja Avda. del Generalisimo en su cruce con la calle de 
Rosellón, con la evidente congestión en dicho punto y que 
una afectación del orden de 30 a 40 m. seria 
extraordinariamente costosa, por lo cua! tuvo que desecharse 
esta solución, si bien reduciéndose a las alineaciones 
actuales probadas. 

10. - Las calles Mayor de Gracia y Avda. del Príncipe de 
Asturias , tienen ya en Ja actualidad un intenso trafico y, por 
tanto, son insuficientes para canalizar la circulación 
procedente del túnel del Tibidabo. 

I l. - Por todo e Ilo se ha llegado a la conclusión de que Ja 
apertura de la via O resolveria el problema de la forma mas 
eficiente con la ve ntaja de desviar el trafico ve rtica l hacia el 
P.0 de San Juan, que con sus 50 m. de anchura estil 
capacitada para absorberlo y distribuiria en las zonas 
comercia les del ensanche del centro y del puerto. 

12. - La apertura y urbanización de la Via O, podria 
efectuarse de una forma analoga a la que se empleara en la 
Avda. de Garcia Morato, senalando unas zonas de 



influencia de nueva remodelación y realizando las obras por 
rêgimen de concesión. 

14.- Para acceder directamente a la Via O a través de la 
Plaza Lesseps, seria seguramente necesario estudiar un 
cruce en dicha plaza a distintes niveles posib lemente por 
debajo. 

15.- La corriente circu latoria que a través del P.o de San 
Juan y procedente del túnel del Tibidabo se incrementaria 
por la interior procedente de la ciudad, ocasionaria 
posiblemente conflictes circulatorios en los cruces con la 
Avda. de Ja Diagonal y con la Gran Via, que podrian 
resolverse mediante pasos inferiores. La determinación de 
las condiciones urbanísticas del P.0 de San J uan con los 
cruces a distintes niveles con la Avda. Diagonal y la Gran 
Via, representan unas mejoras de orden ciudadano que 
podrían ser ejecutadas con carga a los presupuestos 
municipales.)) 

Un repàs a aquestes notes fa que hom se n'adoni de la 
manera errònia de tractar el tema. Hom apunta una 
possibilitat de centre urbà i el fet de conduir o de fer 
penetrar fins a aquest centre tota la circulació; quan aquest 
centre, en tot cas, se situa de forma extensa. No ha 
d'afrontar-se el tema d'accés a la ciutat a base de fer-ne una 
abstracció i sintetitzar-la únicament en la seva àrea central 
reduïda a la qual cal faci litar el seu accés de manera 
prioritària. Els cinturons han d'ésser tractats com a elements 
fi ltres i eixos de distribució que descarreguin el trànsit de 
forma uniforme a tot el llarg de la ciutat. 

Hom considera que el segon Cinturó ha de restar 
circulació a aquest eix de qué tractem i que l'avinguda de 
l'Hospital Militar ha de pe rdre ja aquest caràcter de via 
especial itzada i segragada, que hom pretén de donar-li, per 
així veure reduïda quasi totalment la intensitat de trànsit 
procedent del ttine l a la seva arribada al primer C inturó, que 
a la vegada ha d'ésser l'eix distribuïdor darrer, que eviti la 
col-lis ió amb certs sectors de la ciutat i la seva congestió. 

Les vies de Méndez Nuñez, de Francesc Cambó i 
l'avinguda de les Drassanes en el Casc Històric de 
Barcelona 

l. - Un curt repàs de la història de la renovac ió del casc 
antic de Barce lona permet de comprendre que , malgrat que 
apareixi superficialment com a historia del traçat de tres vies 
inventades per Cerdà, té moltes altres dimensions que deixen 
en segon lloc aquesta qüestió de la continuïtat de les grans 
vies. 

La intenc ió de la reforma ha estat dirigida prioritàriament 
vers tres objectius: · 

a) El sanejament d'uns teixits residencials degradats. Es a 
dir, situats per sota dels estendards considerats acceptables 
per la societat. 

b) La solució d'algun problema general de trànsit d'una 
ciutat que havia crescut molt més enllà de les antigues 
muralles. Problemes d'accessibilitat i de trànsit a través 
d'ella, sempre localitzats en alguna direcció clau i que mai 
no harr estat generalitzables a tot el casc. 

e) La valoració cultural del passat històric materialitzat en 
els diversos tipus de monuments existents. Monuments que 
mai no han estat valorats des de la mateixa perspectiva i 
atenció. 

Aquests tres objectius han tingut un ordre de prioritats 
diferent en els successius períodes històrics. En cadascun 
d'ells hom ha redactat projectes basats en diverses 

concepcions del traçat i que posaven més o menys èmfasi en 
els tres objectius. El traçat de les grans vies ha estat 
l'element que precisament hi ha tingut més variacions. Per 
aquest motiu és dificil de concebre el traçat d'aquestes vies 
com una idea permanent, sina, més aviat, com una idea que 
ha sofert múltiples variacions i modulacions, en variar 
l'ordre de prioritats dels objectius esmentats. 

No hi ha cap projecte de reforma del casc Antic que les 
repeteixi iguals, o que els doni el mateix caràcter. 

I. - és més encara, els projectes només han estat 
materialitzats en obres efectives de reforma, en les 
direccions i les caracteristiques qUe les feien més adieñts en 
relació a les necessitats reals de la ciutat. Aquest és el cas 
de la via Laietana la realització de la qual és independent de 
la majoria dels projectes de reforma del casc Antic. 

2. - Les tres vies tradicionals de Ja reforma apareixen per 
primera vegada en el Projecte d'Eixample de Cerdà, però, 
segons sembla avui, en aquest projecte no es fa més que 
traduir, i integrar en la gran malla inventada, una idea 
anterior de l'urbanisme Barceloní. El dibuix de Cerdà és 
paral-lel cronològicament amb un «Projecte General 
d'Alineacions. Millores)) de l'arquitecte Garriga i Roca, poc 
conegut, en el qual es reflecteixen traçats de vies de reforma 
com el que, més endavant, hom anomenarà via Laietana (7). 

En el traçat de Cerdà les vies de la reforma neixen de la 
idea de generalització de la trama de l'Eixample. A través 
d'elles, l'Eixample , en trobar un objecte estrany, el casc 
Antic de la ciutat, el travessa com pot. No es pot dir que 
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7. Avantprojecte 
d'Eixample, Miquel 
Garriga i Roca, 
arquitecte, 1858. 

8. El Projecte 
d'Ildefons Cerdti i 
la seua incidència 
eneiCascHistòn"c 
de Barcelona, 1859. 



9. Pldnol de 
Barcelona. Traçat 
per Francisco 
Coello, 1860. 

10. Primer projecte 
d'ampliació de les 
Rondes (60 m.). 
Ga"iga i Roca, 
arquitecte, 1861. 

Il. Projecte 
d'ampliació de les 
Rondes(45 m.). 
Arquitectes: Ga"iga 
i Roca, Fontserè, 
1862. 

neixin d'un problema de trànsit tal como se'l pot entrendre 
avui (8). 

En canvi, en el Projecte de Garriga i Roca, la intenció 
prioritària és l'esponjositat, o sanejament, de Ja trama del 
casc Antic, a través de l'obertura i ampliació de molts dels 
seus carrers. Entre ells, un traçat, que coincideix 
substancialment amb la via Laietana, evidencia l'interès 
d'aquesta obertura del vial que ha de comunicar el nou 
centre de l'Eixample amb la nova estació de França i el 
Port. Interès semblant no es donarà en el cas de les altres 
vies dibuixades per Cerdà. 
3. - A finals del segle XIX l'únic problema de comunicació 
important al casc Antic és el de l'obertura de la via Laietana 
seguint el traçat de Cerda, de Garriga i Roca o d'algun dels 
posteriors, o el que hom va realitzar finalment. 

Per aquest moti u, ja abans de l'aprobació del Pla Baixe ras 
( 1889), hom havia fet projectes d'alineacions i rasants de la 
via Laietana (entre 1865 i 1875). El problema de les grans 
vies es concentrava en una d 'elles, on es materialitzà 
lògicament la volu ntat executiva. 

4.- La idea de sanejament i de substitució total dels 
edificis del casc Antic, que hom havia començat d'esbossar 
en el projecte Garriga i Roca, passa a primer pla en el de 
Baixeras de 1889 . Aquest projecte és molt conegut. Però, 
sovint, ha estat confós el que realment és un projecte de 
substitució gairebé globa l del casc Antic per un projecte 
d'obertura de grans vies. L'èmfasi del pla Baixeras és en la 
substitució dels teixits residencials degradats i no en un 
problema de circulació. Es més un pla «d'Higiene» que no 
pas un pla de comunicacions ( 12). 

Si hom llegeix atentament la memória d'aquest pla , i 
observa els planols d'ordenació, pot copsar la seva molt 
detallada tasca de lectura de les característiques dels 
diversos teixits del casc Antic (la Barcelona romana, el s 
teixits medievals, el barri de la Ribera, el Raval , etc.) i de 
prescripció de mesures de sanejament diferents per a 
cadascun d'ell s. 

Fins i tot es pot dir que és un pla molt respectuós envers 
els monuments històrics que creu coneguts i valorats en 
aquell moment històrics, els quals tracta des d'una òptica de 
traçat haussmaniana molt pròpia de l moment. 

Com en el cas dels projectes Cerdà, i Garriga i Roca, del 
pla Baixeras no es va realitzar res. No es pot dir que 
l'obertura de la via Laietana, a començaments del segle xx, 
sigui una aplicació del pla Baixeras. Tal com hem indicat 
anterionnent, aquest traçat no neix d'un problema general 
del casc Antic sina d 'un problema de comunicacions 
localitzat, que neix paral·le lament a l'Eixample , i sobre la 
resolució de l qual es concentra la voluntat executiva 
municipal, desenvolupada al marge de la planificació global 
del casc Antic , i dels objectius generals que hem citat en el 
primer punt. 

5.- Amb el pla Jaussely de 1905 , que també dóna una 
idea de «solució)) del casc Antic, hom comença d' introdu ir 
amb força la idea de la valoració mon umental , la qual, fins 
aquell moment, havia restat amagada sota l'objectiu 
prioritari del sanejament i la substituc ió higiènica dels teixits 
(13). 

Després d'e ll, treballen sobre el casc Antic diversos 
arquitectes (Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, 
Darder, Vilaseca, Jeroni Martorell, etc.). En llurs 
respec ti ves propostes sobresurt la idea de valoració 
monumental utilitzant instruments de traçat que havien 
heretat de ls arquitectes del segle ante rior: Garriga i Roca, 

27 



15. Via C. Projecte 
de modificació del 
seu traça t. Antonio 
Darder, arquileclt, 
/916. 

Buhigas i Monrava. Vilaseca , etc. (14 i 15). 
Aparenunent, aquestes propostes són de vialitat i, per 

tant, de comunicació. Però els traçats vials hi neixen més 
dels de la perspectiva de la valoració estètica i històrica dels 
teixits antics que de problemes de comunicació semblants al 
que motivA el naixement de la via Laietana. 

Des de la perspectiva de ls problemes actuals del casc 
Antic, aquestes propostes poden ser exemplars. Sobretot en 
tant que el traçat sempre neix d'un dià leg amb els 
monuments que troba i els teixits urbans de ls voltants. 
Sovint ha estat minimitzat el valor d'aquestes propostes, 
dient que no són més que adaptacions dels traçats 
<< permanents" de les grans vies. En realitat, aquests 
projectes no fan més que negar-los, posant l'èmfasis en el 
component de recuparació històrica. 

Les variacions de la via C en el pla Darder i els traçats 
complets del pla Vilaseca són molt clars en aquest sentit. 

6. - La minoració de la prob lemàtica del trànsit es fa més 
evident encara en la proposta del GATCPAC o en el si d'un 
pla Macià, centrat en les comuniêacions metropolitanes, el 
casc Antic és tractat prioritàriament com a Area a sanejar 
higiènicament i, en segon lloc , com a espai de valoració 
monumental (16 i 25). 

7. - En Ja postguerra les propostes d'intervenció en el casc 
Antic van perdre la vivor i la polèmica que havien 
desenvolupat anteriorment. Fou precisamemllavors quan es 
va concentrar el problema de l'obertu ra d'unes grans vies i 
quan, en comptes d'esdevenir element de renovació 
monumental, higiènica o de comunicacions, van esdeveni r un 
element activador de la degradac ió, en de ixar ((fora 
d'ordenació" una àrea important del casc Antic. 

8. - E l Pla d'Ordenació de Barcelona i la seva wna 
d'influènc ia (Pla Comarcal), aprovat pe r Llei de 3 de 
desembre de 1953, incorporà les esmentades vies a les seves 
previsions, tal i com les preveia An tonio Darde r en el seu 
projecte de l'any 19 16 i Joaquim Vi laseca en el seu projecte 
de reforma interior de l' any 1943, però sense incorporar la 
de Méndez Núñez (18, 15 i 17). 

Igual com va ocórre r amb Ja via O de Gràc ia, sembla que 
aquesta incorporació es va fer més per inèrcia que no pas 
per propi convenciment, donat que és el mateix director 
d'aquest Pla d'Ordenació qui en posteriors Plans Parcials 
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12. ProJecte de 
Reforma 
d'Angei-Josep 
&ixeras. 1889. 

/3. Pla Jaussely per 
al Casc Hist6ric de 
Barcelono, 1907. 

14. L'Obertura de la 
via Laietana. 
Pla dels Arquitectes 
Domènechi 
Montaner. Puig i 
Cadafalch, Romeu, 
1914. Pla de 
Baixeros, 1889. 



16. Pla Regulador 
de Barcelona, <<Pla 
Macià », 
G.A.T.C.P.A.C., 
1932. 

17. Pla de Reforma 
lnten'or. Joaquim 
Vilaseca, 
arquitecte, 1943. 

18. Pla Comarcal, 
1953. 
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per a l'ordenació del Casc Històric, tant en el de l'any 1956 
com en el de l'any 1959, modifica les previsions de 
l'anterior tot introduint-hi matisos importants sobre les 
.formes d' intervenir en l'esmentat sector. Per exemple, 
l'avinguda de les Drassanes, en aquests Plans Parcials, hom 
preveu d'obrir-la amb la finalitat de donar entrada a una 
operació deslligada totalment del problema del Casc Històric 
i d'esquena al mateix Casc. Intervenció que ve influenciada 
per altres que van ésser realitzades en aquella època a les 
parts dels Cascs Histórics destruïts durant la guerra, en 
diferents ciutats del centre d'Europa ( 19, 20 , 21 i 22). 

9. - De tot això, hom dedueix· que els plantejaments més 
rics són els que analitzen la problemàtica del Casc Històric 
des d'un punt de vista global i recolzats, simultàniament, en 
la valorac ió cultural del seu passat hi stòric, en el sentit 
ampli del terme. 

La proposta de modificació del P. G. M. 

El Pla Genera l M etro polità 

El Pla General Metropolità qualificà les vies de referència, 
de 5 b -clau que és conceptuada com de via cívica-. 
L'entorn d'aquestes vies, per altra banda, el qualifica com de 
14 a -clau que és conceptuada com zona de remode lació 
fisica pública (23 i 24). 

En la part dels Anexes de les Normes Urbanístiques del 
Pla General Metropolità i en concret en el V que es refereix 
al ((Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Barcelona, de 14 de julio de 1976, de ''aprobación 
definitiva)) del Plan Ge neral Metropolitana de Ordenación 
Urbana de la Entidad Municipa l de Barcelona~>. en la seva 
dispositi va JI, sobre rectificac ions tècnica-urbanístiques 
referents a la infraestructura via l urbana, és tractat el tema 
d'aquestes vies de la forma següent: 

«El especial canicter cívica que deben tener las calles 
Av. Garcia Morato, Prolongac ión calle Gerona (Méndez 
Núñez) y Via O, sin perj uicio de su inclusión al sistema 
general viaria, determina su ca lificación de 5b. 

En sus entornes debenin, a través de los correspondientes 
Planes Especia les, aplicarse criterios del mayor respeto 
posible a la trama urbana que afectan al entomo en que 
estan insertas, y a las tipologias, vohimenes y car3cter de los 
barrios. Estos planeamientos debenin significar una mejora 
de las condiciones de salubridad, dotaciones de 
equipamientos y espacios libres para uso de las colindantes 
y procuraran la permanencia de la población re sidente en el 
barrio. >> 

Amb tot això resta clar que les esmentades vies no formen 
part de l'estructura fonamental del Pla General pe l que fa a 
la xarxa vial, sinó que simpleme nt es refereix a un espai 
civic que es re laciona amb el seu entorn contigu i al qual, en 
menor escala, dóna accés. Possiblement en el cas de la via 
O i de l'Avinguda de les Drassanes pot adduir-se que , a part 
d'atendre a un problema d'accés intern, atenen a un 
problema de mobilitat urbana més ampli, en un cas com a 
conseqüència de la previsió del túnel central del Tibidabo i 
en l'altre accés al Port. Peró, tal com hem expressat en un 
altre apartat, la via O , en aquest aspecte , és innecesària, 
amb independència que, en l'actualitat, la realització 
d'aquest túne l es troba descartada i el mateix passa amb 
l'Avinguda de les Drassanes que, en aquest aspecte, es 
mostra innecessària per veure's perfectament solucionat 



19. Plo Parcial 
d'Ordenació del 
CoscAntic(iniciol), 
SoterosMoun·i 
&rdoy Aicimtora, 
arr¡uit«tts, /956. 

20. Pla Parcial 
d'Ordenació del 
Casc Antic 
(difinitiu). Soreras 
Mauri i Bordoy 
AlciJntara, 1959. 

11. Pla Parcial 
d'Ordenació del 
Casc Antic. 
L'avinguda de les 
Drassanes, drees 
subjectes a 
expropiació i tipus 
d'ús, 1959. 

22. Pla Parcial 
d'Ordenació del 
Casc Antic. 
Avinguda de les 
Drossanes 
~9f~.ons d'Actuació. 
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23. Pla General 
Metroplitd - Sector 
Grdcia-, 1976. 

24. Plo Genero/ 
Metropolità 
-Sector Casc 
Històric de 
&n:elona-, 1976. 

25. G.A. T.C.P.A.C.. 
Pla de Samjament 
del CoscAntic, 
1932. 



26. Criteris, 
objectius i solucions 
generals de 
planejo ment per ol 
SectorOrientoldel 
Centre Històric de 
Barcelona, 1982. 

l'esmentat problema a través de les vies de circulació 
perimétrica al sector: les Rondes i el Paral ·lel. Tot i tenint 
en compte que la influència del moviment que genera el Port 
ha estat traslladat a sec tors contigus a la Zona Franca. 

Peró, malgrat tot, és el propi Pla General que les defineix 
com a vies cíviques i els atorga aquest caràcter. 

Aquesta qualificació de 5 b, o sigui aquest caràcter de via 
cívica, el Pla General l'atorgà, per exemple, al passe ig 
central de viana nts de la Rambla (dels Caputx ins, de 
Canaletes, dels Estudis, de Sant Josep i de Santa Mònica), o 
al passeig central de vianants de la rambla Catalunya, o a 
les places de Prim i de Sant Bemat Calvó del Poblenou en 
llur part central de vianants, o al passe ig central de via nants 
i illetes en cruïlles del passeig del Triomf del Poblenou o a 
la plaça del Canonge Rodó, etc., o sigui que s' atorgà a 
aquells elements als quals se'ls donà caràcter d'espai cívic 
d' interès. 

El Pla Gene ral Metropolità planteja aquestes vies més 
com a elements generadors d'espai lliure que com a elements 
defi nidors d'una xarxa vial bàsica, ma lgrat l'aparent 
contrad icció que és manifestada a través del plànol b- 1, 
d'escala I : I 0.000, en el qual dues d'elles apare ixen com a .. 
vies secundàries de la xarxa vial bàsica, aspecte aquest que 
no concorda amb la qualificació que se'ls atorgà i que amb 
la part dispositiva de la normati va, transcrita anteriorment, 
quedà solucionada. 

Justificació i criteris de la modificació 

Aquesta forma de previsió d'espais ll iures no dóna solució al 
problema real d'aquests sectors tan necessitats d'ells, ja que 
prescindeix totalment de la pròpia valoració del medi on 
s'i nsere ixen, tot produint-se com elements estranys al mateix 
medi. 

En els criteris, objectius i solucions generals de 
planejament, hom hi intervé a través de formes d'obtenció 
d'aquests espais ll iures molt més connectades amb la realitat 
dels Cascs Històrics i d'acord amb uns criteris de valoració 
històrica. 

El Pla proposat pel GATCPAC, per al sanejament del 
casc Antic en les seves dues etapes, ens il· lustra d'alguna 
forma els criteris en què basar una intervenc ió sobre els 
Cascs Històrics, i la forma d'obtenir els espais lli ures , 
deixant a part certs aspectes de la proposta poc encertats. 
Crite ris que hem expressat en l'apartat de conside racions 
gene ral s del present escrit, com són el fet de considerar 
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aquests sectors parts vives de la ciUlat, sense caure en 
consideracions ambientals que puguin immobilitzar· lo, i el 
que es reflecteix en el seu projecte d'haver va lorat i tingut en 
compte els «fets emergents» que han configura t el sector, 
deixant· los que segueixin dcterminant· lo (25). 

La proposta de modificació, tal com ha estat expressada, 
neix de Ja necessitat que hom en planteja, a través dels 
criteris, objectius i solucions ge nerals de planejament. 

Està clar, després de tot el que hem exposat, que aquestes 
vies foren previstes com elements generadors d'espais lliures 
i que aquesta forma d'obtenció dels espais no és Ja correcta 
per a aquests Cascs Històrics. 

L'aspecte de vies necessàries per a la mobilitat urbana, 
que en algun moment pogueren adquirir, ha quedat re legat, 
en primer lloc, pel propi Pla General Metropolità i, en segon 
lloc, pels criteris, objectius i solucions generals de 
planejament que, atenent a les formes actuals d'intervenir en 
aquestes parts de ciutat, i al context general, donen solució 
al problema d'accés i comu nicac ió d'aquests sectors. 

Com esquema circulatori proposat a través d 'aquests 
estudis per a cadascun dels seus àmbits, hom parteix de la 
idea d 'una circulació perimètrica directament relacionada 
amb la interior, evitant que a Ja vegada la circu lació 
perifèrica es converteixi en una barrera per a aquests sectors 
de ciutat. 

En el cas del sector oriental del Casc Històric de 
Barcelona, el sistema de circulació bàsic és considerat com 
per dos anells (Laietana·Trafalgar·Companys·Princesa, i 
Princesa-Laietana-Marquès d'Argentera-Picasso) que 
permeten de circumval-larlo i d'accedir al seu interior des de 
qua lsevol punt. El sistema és completat amb aparcaments 
subterranis, externs als anells, d'utilitat preferentment per als 
veins. 

Per al sector del Raval de l Casc Històric de Barcelona, la 
soluc ió que hom adopta és la d'una circulació pe rimètrica 
connectada a un sistema vial d 'accés i de comunicació 
interna per als vehicles, en forma d'H. 

Aquest circuit coincideix amb el carrer Nou de la Rambla, 
l'eix format pels carrers de la Riera Alta, del Peu de la Creu 
i del Pintor Fortuny, i com a enllaç entre ells un recorregUl 
de nou traçat coincident amb les afectacions produïdes per 
l'antic traçat de l'A vinguda de les Drassanes. 

L'avantatge d'aquest s.istema vial és que permet que hom 
pugui reserver per a l'ús exc lusiu de vianants els carrers del 
Carme, de l'Hospita l i de Sant Pau que, amb llur estructura 
en Z, i amb Ja si tuació en llurs dos ex trems dels mercats de 
la Soqueria i de Sant Antoni, vertebren el districte a causa 
de llur activitat. 

Per al sector de Gràcia, a l'igual que per els altres sectors, 
ès adoptat el sistema, ja plantejat pe r Jaussely, d'embolcall 
perifèric del Casc. El sistema de circulació perimètrica 
connectaria amb un sistema via l i de comunicació interna en 
forma de xarxa que distribuiria de manera uniforme el trànsit 
per l'interior. Les princ ipals vies d'aquesta xarxa són, en un 
sentit: Major de Gràcia, Torrent de l'Olla, Juan Blancas, 
Bailén, Escorial y Alegre de Dalt; i en altre sentit Nil 
Fabra, Sant Salvador, Camèlies, i Travessera dc Gràcia. 

Tal com indica l'enunciat de la present proposta de 
modificació, aquesta consisteix en el canvi dc qualificació de 
5 b, clau conceptuada com de via civica, per la de 14 a, 
clau conceptuada com a zona de remode lació pUblica, i això 
en els terrenys reservats per a l'obertura de les vies: Mèndez 
NUñez, Francesc Cambó, Avinguda de les Drassanes i via 
O, en la forma grafiada en els plànols adjunts. 
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La necessitat de l'esmentat canvi ve de les previsions dels 
estudis referencialS en la introducció del present treball , els 
quals operen sobre amplis sectors de la ciutat, i des 
d'aquesta òptica, i de Ja de l'enteniment que són parts dc 
ciutat, consideren innnecessària la previsió de les vies que 
hom proposa de suprimir, per no respondre a les actuals 
formes d'intervenció en els Cascs Històrics, ni l'interès 
general de la ciutat. 

És més que dubtosa la millora substancial del sistema 
general vial , amb Ja realització d'aquestes vies, quan 
l'esmentat sistema pateix dc molts punts conflictius i «colls 
d'ampólla» que sols poden tenir una solució satisfactòria 
amb una política de màxima connectivitat de les diferents 
xarxes existents, donats els elevats costos econòmics i 
socials que suponen la realització d'aquest tipus de vies, 
enfront d'uns dubtosos i desequilibrats beneficis econòmics i 
socials. 

Tampoc no valen cons ideracions com les que la politica 
de sanejament d'un casc hi stòric consisteix en l'obertura de 
grans vies, basant-se en la necessitat de cobrir certs dèficits 
de vial, quan tampoc no donen solució als problemes de 
circulació que pateix el barri, sinó moltes vegades tot el 
contrari, hi incideix de manera congestiva. Però no solament 
això, sinó que pretendre que un casc antic ha de remodelar
se a través de l'espectativa de valor potencial del seu entorn 
pot arriba r-se a promoure'n una renovació, seria caure en un 
error històric. L'obertura de la via Laietana no induí la 
milloria en senti t ampli del casc Antic sinó, més bé, la 
marginació i progressiva obsolescència de les parts que 
quedaven amagades sota Ja pantalla edificada en els fronts 
de Ja nova via. 

Aquests estudis , que han estat elaborats, són previs a la 
redacció dels Plans de Reforma Interior que han d'ordenar, 
d'acord amb el contigut d'aquests criteris, objectius i 
solucions generals de planejament, aquests sectors de la 
ciutat. 

La idea és que els estudis previs aprovats per a la 
intervenció d'aquests centres històrics i que, en principi, 
assenyalen la conveniència de la desaparició d'aquestes vies, 
tal com hem dit, per no ser d'acord amb les actuals formes 
d'intervenció en aquestes parts de ciutat, molt allunyades 
dels principis pels quals hom basà llur implantació, no es 
vegin condicionats pe r dita previsió i tinguin opció a 
plantejar llur conveniència i assenyalar alternatives. 

J ustincació lega l: la normativa 

Tal com hem dit, és en base a les previsions contigudes en 
aquests criteris, objectius y solucions generals de 
planejament, pel que és tramesa la present proposta de 
modificació al Pla General Metropolità, tal como ho ordena 
l'article 16 de les Normes Urbanístiques, el qual , i en 
relació a aquests Plans de Reforma Interior, entre altres 
coses, assenyala que els Ajuntaments interessats promouran 
les operacions de Reforma Interior previstes en aquest Pla 
General, en regular les zones de sòl urbà, i les no previstes 
que autoritza l'article 23 de la Llei del Sòl, quan ho 
requereixi la dinàmica del procés urbà, assenyalant, 
igualment, la necess itat de la modificació prèvia de les 
determinacions del Pla General, si el tipus d'operació així 
ho requereix. Modificació també prevista en l'article 4 de les 
NN. UU., apartats segon i tercer. 

Alhora, la pròpia normativa per a les zones de 
remodelació pUblica (14 a) propugna que hom hagi d'establir 



Impacte de fes vies 
pre1•isresene/P.G.M. 
sobrel'estrnctura 
urbana existent. 

els estendards en proporció a millorar els destins actuals a 
vials, estacionaments, espais lli ures i dotacions comunitàries 
i que hom acompleixi l'objectiu de relocalització dels 
arrendataris de les construccions ex istents: cosa que 
garanteix que qualsevol actuació ha d'ésser suportada per 
uns estudis que respectin aquests condicionants 
d' intenciona li tat descongesti va. 

Per altra part, i com a condicionant d'aquests Plans que 
hom redacta, s' imposa Ja condició que aquesta operació no 
suposi· augment de Ja densitat global dels sectors que són 
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intervinguts, ni disminució de Ja superficie destinada a espais 
lliures (parcs i jardins urbans) i equipaments , en re lació als 
previstos pel P. G. M. 

L'adopció d'aquesta qual ificació de 14 a, pe rmet, fins i 
tot, de tornar a plantejar o no de donar trasll at, en el 
moment present, a previsions d'ànteriors planejaments. 

La qualiJícació de 14 a, .a la vegada que possibilita les 
intervensions, tal com són plantejades en els estudis previs, a 
través de Ja disposició transitòria quinta de les NN. UU., 
per a aquestes zones de remodelació, respecta els usos i 
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Estructura general i 
orgànica delterdton· 
de/P.G./11. 

edificacions disconformes amb el Pla General i admet les 
obres de consolidació, conservació, reparació i 
modernització de les condicions higièniques i ambientals i 
les que tenC!eixe n a suprimir o reduir els efectes molestosos, 
nocius, insalubres o perillosos de les instal- lacions 
industrials. 

Qüestió, aquesta, important, ja que un dels factors que 
mès han incidit en la degradació d'aquestes parts de la ciutat 
ha estat la persistènc ia en el temps d'afectacions que 
impedien la conservació adequada de les edificacions i la 
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inversió del sec tor públic en ope racions de revitalització o 
adecentament dels espais lliures o públics. 

Per altra pan, la necessitat de redacció d'aquests Plans de 
Reforma Interior, l'assenyala el propi Pla General 
Metropolità en qualificar un gran sector de Gràcia com a 
zona de remode lació pública i en el cas del casc històric de 
Barcelona, en delimitar el que ha de prendre's com un 
¡:x:>ligon funcional de planejament que ho inclogui totalment. 

Polígon que incorporà la Corporació Metropolitana de 
Barcelona en els plànols, a esca la I :2.000, a la vista de les 



Estrucwra generali 
orgànica de/territori 
del P.G./11., amb les 
modificacions 
proposades. 

contradiccions del que apareixen a l'hora de transcriure les 
previsions Pla General. 

Al mateix temps, l'esmentat Pla General , dins d'aquests 
sectors pendents de redacció dels Plans de Reforma Interior 

que els ordeni, defineix, a través de les seves qualificacions, 

Ja seva política d ' inteiVenció. Moltes d'aquestes concrecions 
procedeixen d'anteriors planejaments. 

Cal pensar en el fet que és el propi Pla General el que 

assenyala la necessitat d 'ordenar aquest sector a través d'un 
Pla Especial de Reforma Interior malgrat la precisió amb 
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qué intervé en ce rts punts. 
Creiem que fou un encert, ja que aquesta part de ciutat 

aixi ho exigeix i és molt difícil a nivell de Pla General 
Metropolita, donada la seva amplitud i complexitat, arribar a 

in teiVenir-hi de manera ence rtada, amb determinants tan 
precises com les que obliga aquest sector. 



La Barceloneta 
Crili'n"s i objertiutdt plal!(jaml'nl aprr.wa/s ptr la Comiuió Municipal 
Permanent el 11~-!Jl. Pla Especial de Rtjorma lmtriar en curs de 
redacció. 
Actuacions pun/ual:f d'o/Jns i projutu u curs: 
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E l manteniment d'un barri històric 

Tractar de mantenir un barri històric és avui un de ls temes 
comuns de la urbanistica més freqüent La consc iència de les 
dificultats i fracassos del creixement de barris perifèrics, 
buidant i substituint les àrees centrals de residència popular, 
ha portat, en els últims quinze anys , a una gran unanimitat a 
intentar la renovació de Ja ciutat ex istent, tot conservant 
monuments , mode rnitzant edific is i espais ll iures, reutilitzant 
antigues insta l-l acions, grans fàbriques i casalots per a 
serveis moderns, fins a arribar a proposar rehabilitacions 
senceres de barris històrics. 

Sense entrar en un balanç complet d'aquests programes, 
que exigiria una extenció i un tractame nt diferent al d'aquest 
escri t, és clar, no obstant això, que les experiències 
conegudes, tant el Marais com Bologna, tant Charlottenborg 
o Kreuzbe rg com Avignon, són operacions de reparació 
arquitectònica, a vegades d'estricta restauració, on l'efecte 
sobre el barri és abstracte, distant, limitant-se a la sola 
intervenc ió en l'acabat de l mateix edific i. No és estrany que 
els efectes sobre la població siguin a vegades negatius 
(desplaçament i substitució de nivells socials , encariment dc 
preus, anul· lació d'usos complementaris de comerç, artesania 
i magatzematge o tallers) o, també, que el resultat fis ic que 
en surti sigu i una certa misèria ambiental, este reotip:!da i 
escenogràfica, en mancar d'una adaptació equivalent de 
l'estructura urbana que doni un sentit actual i viu a aque lles 
enerables estructures. 

Aquesta idea d'adaptació urbanística del barri històric ens 
col·loca en una actitud clarament difere nt de la conservació 
monumental, purament arquitectònica, o de la rehabilitació 
funcional ista de l'habitacle per si mate ix. Aquestes actituds 
legi times en certs casos de singularitat (històrico-artistica o 
sociològica, respectivament), difícilment serveixen a la 
voluntat més global de manteniment d'un barri antic pel seu 
interès conjunt com a document del passat, com a peça del 
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present i com a capacitat futura. I els barris de més valor per 
a les ciutats són segurament aquests, on el valor històric està 
en la continuïtat d'una adaptació successiva i d'una 
utilització activa, al llarg de molts anys, molts canvis i 
mo ltes superposicions, i on, per tant, la fidelitat no està en el 
«ripristino)) o la conservació restauradora solament, sinó 
sobretot en la reinterpretació que adeqüi a les modernes 
circumstàncies els elements subs tancials del te ixit: forma i 
funció, del conjunt. 

Estem, doncs, sense gaire rubor, per aquella metafisica 
urbanística que confiaria a certes constants estructurals 
(invariants , permanències o sintagmes latents, amb el nom 
que vulgueu) la definició mateixa del barri. I en la 
conservació urbanística, com a tasca de descobrir, entre la 
varietat d'allò que és aparent, aquesta estructura oculta. Per 
reinterpretar- la i actualitzar-la fent poss ible la seva 
adaptació al canvi. 

Naturalment, aquest costós exercici és només úti l i justificat 
quan el valor de l'estructura urbana és particularment 
significatiu i irrepetible. Cercar la definició de l barri seria 
inútil , exagerat i fins i tot impossible en una majoria dels 
barris vells , que han d'ésser defensats per llurs avantatges 
econòmics o arquitectònics, quan n'hi hagi, o, si no, 
directament substituïts de soca-rel tal com pensaven els 
CIAM i els «vells progressistes)) . 

A la Barceloneta, conservar vol dir identificar allò que 
constitueix l'estructu ra del barri pròpiame nt dita: la 
singularitat dels carrers, la modulac ió sistemàtica de cases i 
illes, la posició geogràfica entre dos mars i la ciutat. I veure
hi allò que cal conservar com monume nt històric, aquella 
cosa que segueix essent suport de la imatge i l'ús actuals , i 
el que és susceptible de transformació moderna. 

Com a document, la Barceloneta és un dels pocs exemples 
vius dels assentaments de nova planta del segle XVJIJ: els 
més rigorosos, i en cert sentit els més excepcionals dc la 
història de l'urbanisme espanyol. Els traçats de Vilacarles a 
Menorca, del Ferro!, d'Ara njuez són, juntament amb molts 
replantejos de ciutats colonials d'Amèrica, els casos mestres 
en què el rigor del traçat original ha donat peu a una 
evolució rica i variada dins llur estructura fonamental. El 
tamany fisic i poblac iona l adquirit per aquests traçats 
inicialment militars o pa latins, els col·loca enfront d'altres 
exemples fracassats o disminuïts, com a mostres d'èxit 
urbanístic i, per tant, d'encert teòric sobresortint. 

Aquest valor magistral és el veritable patrimoni històric que 
cal defensar en la conservació del barri. Identificar-lo en el 
traçat del seu model via l, en l'ordre tipològic de les seves 
ill es, en la modulació de les seves cases, i en la geografia 
urbanística de la seva posició, perimetre i usos col· lectius, és 
el que ·ha de possibilitar una transformació futura, adequada 
i eficaç a la vegada. 

Els problemes de sempre 

Si la fundació del barri fou ja decidida conscientment 
«extramurs)), no és estrany que, des d'aleshores, l'aïllament 
hagi estat sempre una dificultat important per al 
funcionament normal de l mateix barri en el conjunt de la 
ciutat. És cert que en el moment de la seva construcció 
primera, al principi de l segle XVIII, el teixit de la ciutat era 
molt més desarticulat, no sols pe ls efectes de la intervenció 
mi litar (enderrocaments, i fortificacions estratègiques), si nó 



també perquè la pròpia vida urbana era desenvolupada a 
través d'una relativa disgregació espacial de les activitats. 
Entre els diversos barris, cada un amb un caràcter artesanal 
o residencial o representatiu propi , la solució de continuïtat 
es produïa amb abundants buits externs, constituïts per 
horts, convents, firals , torrents i d'altres espais neutrals que 
el relatiu desfogament de la densitat permetia. 

Però a la ci utat neoclàssica, quan comencen a prendre cos 
els sistemes generals de la urbanilZació, quan les nocions de 
carrer o de plaça passen a ser enteses com a elements d'una 
continuïtat i una forma c0munes, l'aïllament es fa mès greu. 

El Projecte del portal de Mar, definint els palaus, la Duana, 
i el perimetre emmurallat, marca ta segregació oficial del 
barri pescador, abandonat a la sort de Ja seva vida marinera 
i subalterna. I encara que el tancament de la muralla no 
arribarà a realitzar-se, la consolidació interna de la plaça de 
Palau (reforma de Llotja, porxos de X ifré, canvi d'entrada a 
la Duana) reforçarà l'ordre longitudinal , des de la porta de Ja 
Pau a la Ciutadella (ordre que cons iderarà els projectes 
tardo-decimonònics de l'Exposició del 88), a costa de la 
desconnexió perpendicular cap a la Barceloneta i els molls. 

Ni l'obertura de la via Laietana, la més clara oportunitat de 
penetració visual i circulatòria sobre el port, va saber 
reconè ixer la presència d'aquest barri dual, reflex diminutiu 
- no només toponímic- de la ciutat a través de les aigües 
de l port. 
Així ja en aquest segle, en ésser urbanitzat el passeig 
Nacional, que ha funcionat com a front principal i accés 
Unic al barri, va resoldre només confusament Ja seva 
connexió al vial general de la ciutat, imprecís a decidir si era 
des de Ja plaça de Palau, des de la de Correus, o des de les 
vies de circumval·lació al port on havia de prendre la seva 
jerarquia i el seu trànsit. 

Pero no ha estat aquesta antiga desconnexió vial la sola 
causa urbanística de l'alllament de la Barceloneta. 

L'obstacle representat per la Ciutadella, primer com a 
baluard i després com a parc, ha fet inaccessible el barri des 
de la seva altra vessant (des de llevant). A la Ciutadella va 
ser adjuntada la via del tren que va tallar tot contacte, i fins 
i tot va fer dificils els moviments litorals (cap al Poble Nou i 
cap a Montiuïc). Prop del tren, en canvi, serien formats els 
grans trossos de sòl industrial que constituirien la reraguarda 
de la Barceloneta: les fàbriques de «La Maquinista Terrestre 
y Marítiman, fundada en 1855 i que fins l'any 1976 ha estat 
la segona base laboral del barri després de l'ocupació 
portuària; les instal·lacions de «La Catalana de Gas y 
Electricidad)), que marquen el paisatge marginal de la zona 
amb un horitzó de torres i dipòsits. També l'hospital de l Mar 
o dels Infecciosos, que ocupa els terrenys de con tacte entre 
la Ciutadell a i el mar, i -més antic que cap- el bonk 
cementiri Antic, brutalment veL Tots aquests 
importanlissims dominis, reforçant-se entre si, han bloquejat 
totalment qualsevol connexió natural que estengués la vida 
de l barri cap al Nord. Encara el Bogate ll, riera col·lectora de 
quasi tot el clavegueram ciutadà, acaba de marcar el tallat 
posterior d'aquesta península urbana, aparentment tan 
cèntrica. 

No és estrany que les platges que van anar formant-se sobre 
el litoral de llevant, ho fessin com si fos a la seva esquena. 

La trama edificable era servida solament des del front del 
port (e l passeig Nacional) i per mitjà dels cinc carrers 
transversals formava l'espina d'accés decreixent, que 
acabava en atzucacs. El perfil planimètric de les illes es 
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lliurava desdibuixat en la vora litoral, i el barri perd tota 
referència i tot respecte en aquesta cara assotada per Ja sal i 
pel vent on Ja sorra s'acumula, però que no aprofita gens ni 
mica. Quan l'afecció balneària comenci, serà a l'ex trem sud 
de l triangle on els banys i els casinos de la Marvella i de 
Sant Sebastià -com els berenadors i restauran ts- donaran 
caràcter a un nou ús ciutadà del barri, però sempre en 
aquest extrem del Passeig, o als carre rs fàcilment access ibles 
des d'aquest. Les platges del Somorrostro quedaran per a 
l'ocupació vergonyant de barraques fins llur expulsió 
fulminant mitiançant el Projecte del passeig Marítim en els 
anys 50. Aquest projecte simplista, del qual avu i existeixen 
construïts 500 m entre els 6.000 que havia d'aconseguir des 
del riu Besòs fins a l'escullera de la boca del port, mostra 
l'estat actual d'aquest problema de vorada que , des de 
sempre , perjudica el normal funcionament de Ja Barceloneta. 

La connex ió del Passeig amb la trama interna del barri 
segue ix sense existir: ni en la circulació, a causa del dens 
desnivell que fa de l Passeig elevat una barrera cega a l'accés 
i a les vistes, ni en l'edificació que no sap col- locar-se en la 
dificil condició bisellada que el traçat vial li imposa. 

L'aïllament del barri , per tant, ve igualment d'aquestes 
condicions limítrofes com la d'aque ll a debilitat umbilical 
(passe ig Nacional) a la qual inicialment ens hem referit. Per 
aquest cordó intens, efectivament, la vida del barri és unida 
a la ciutat. Amb dificultats agregades a mesura que l'espai 
propi del barri sobre el moll fou ocupat pels empostissats i 
magatzems que, encerclats per les vies i les tanques 
exclusivament portuàries, van trencar la · simetria func ional 
de l Passeig, van reduir el seu àmbit, i van tancar les 
circu lac ions i Ja vida del vianant, també en aquest front, en 
un horitzó precintat. El desplaçament success iu del moll del 
peix trenca els últims contactes quotidians amb el mar, 
d'una àrea que, aparentment, el té en tot el seu perímetre 
tant com en el seu origen. 

Els avantatges de sempre 

Essent fundada de nova planta, les virtuts de la Barceloneta 
són les de la racionalitat que els seus principis de projecte 
establien. No hi ha dubte que, sense la força de la seva 
organització urbanística, el barri no hagués mantingut tant de 
temps el seu ritme creixent d'activitat i de poblac ió, fins a 
arribar a les densitats excepcionals a què ha arri bat. I que, 
igualment, és l'esgotament d'aquesta lògica interna lat¡uê 
actualment es tradueix en obsolescènc ia fisica del barri i en 
declivi de la seva població. 

La «casa de quart ,, 

Hom ha mantingut el barri sobre la base de la construcció 
original en cases de 8,40 m X 8,40 m (9 vares). El quadrat 
és format per dues façanes i dues mitgeres. Ex isteix, a més a 
més, un altre mur de càrrega intermedi que, paral· lel als dos 
de la façana, parteix la construcció en dues crugies iguals. 

Fonamentació de calç i pedra que moltes vegades quedava 
flotant, tot sostenint les cases damunt d'arenes d'escassa 
consistè ncia. En alguns sectors hom va construir amb la 
fonamentació un soterrani ventilat que assegurava contra la 
humi tat del sòl, i arribava a fer-se servir de dipòsit de peix o 
fins similars. La trava propera del quadrat dels quatre murs, 
sirgats pel mitger simètric, ha evitat grans problemes 
d'estabi li tat, i la sol idesa de la fàbrica ha resistit 
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sobrecàrregues impensables en el moment de Ja seva 
construcció inicial. 

La cas3 original del 1734, de planta i pis, tenia, doncs, una 
superficie construïda al voltant de ls 130m2. Era organitzada 
amb la porta al centre, i una esca la que pujava al pis en 
posició indistinta. Les façanes tenien tres obertures per 
planta, essent balcó la superior al portal. Al cap de poc 
temps, l' interès d' habitac le al nou poblat, va obligar a 
permetre d'aixecar un ségon pis damunt les cases originals. 

Aquesta llicència va donar lloc a l'aparició d'una nova porta 
en una de les façanes, porta més petita que donava pas a 
una estreta escala recta cap al pis superior. Però també en 
aquest pas, la casa va deixar d'ésser unifami liar i apa regué 
l'habitacle disposat en una sola planta: fou la que començà a 
se r anomenada «casa de mig)). Encara la construcció i la 
composició de ls dissenys seguien essent regides per 
l'ordenança original. 

La densificació successiva del barri va generalitzar aquesta 
casa. Les noves cases construïdes en l'ex te nsió divu itesca 
de l traçat ja van se r plantejades directamen t «de mig)), i així, 
la divisió parce l·lària és anomenada igualment «de mig>} 
quan es refereix a un mòdul quad rat sence r. Però el pas 
següent en el procés congestiu vingué en fragmentar la 
divisió dels habitacles «de mig}} segons el mur mitger, 
donant lloc als «quarts de casa)), de 8,40 X 4,20. 

Proporcions reduidi ssimes que, tanmateix, acaben essent 
convertides en l'habitacle més comú.. Tant és així, que la 
propietat mateixa va passar a ser fraccionada per meitats, en 
una proporció que actua lment supe ra el 40 %. 

Així, doncs, en el desenvolupament posterior, quan amb 
l'ordenança del 68-72 és equiparada l'a ltura edificable de la 
Barceloneta a la de l' Eixample Cerdà (!), molts dels edificis 
construïts de nova planta (alguns per enderrocament dels 
anteriors), i que superaven els 15m d'a ltura, ho van ser 
damunt d'una parcel·la de «quart>>, amb les imaginables 
conseqüències sobre l'amuntegament de les plantes. 

Quan en 1953 és legali tzada una nova Ordenança que 
permet encara un pis més a les cases, hom aconsegueix la 
màxima cota de densificac ió abusiva sobre aquella 
parcel·lac ió inicial del quadrat de nou vares. Els fonaments i 
les parets han resisti t la sobrecàrrega de ls pisos alts. La 
geometria regular ha fet possible el fraccionament success iu 
de l'hàbitat fins al nive ll del ((quart)). La gran proporció de 
façana d'aquesta superficie ha fet, fins i tot, una cosa 
equiparable a un habitacle. Però la densificació acaba pesant 
sobre els serveis, sobre la circulac ió i sobre l'accés, i, a 
través de tot això, repercuteix en la degradació del mateix 
habitacle (actualment són de ((quart» un 50% dels 
habitacles). 

L'illa de nou cases 

L'agrupació de cases es fa de manera extremadament 
econòmica. Les files són de nou unitats, i aquesta proporció 
extremadament oblonga de l' illa (I :9) és la que dóna el 
caràcter més propi al conjunt: carrers longitudinals molt 
ll args que es fan quas i continus en resu ltar im perceptible el 
tall at de les poques vies transversals (la proporc ió de 
número de carrers resulta, des de la fo rma triangul ar de la 
superficie, de 8: 28). Els carrers llargs estan en la nova 
orientació Nord-Sud, pràcticament amb precisió 
astronòmica, cosa que fa pensar en aquest criteri com a 
definidor de la col-locació in icial de l'asse ntame nt, i són de 
7,50 m (8 vares) d'amplada; me ntre que els transversals es 



van fer una mica més amples: 9,30 m (JO vares), preveient 
ja llur funció estabi litzadora. Els 7,5 m de carrer van 
permetre, en el clima de Barcelona, l'entrada del sol, mentre 
l'edificació no va passar de les tre s plantes, i les cases van 
ma nteni r la venti lació creuada entre llurs dues façanes. Al 
mateix temps, aquesta desproporció longitud inal del caseriu 
de fensava el barri - i el port- dels vents més incòmodes, 
els de llevant. 

Fins que la circulació no ha estat intensa, Ja capacitat dels 
carrers bastava per a l'accés i l'establiment. A les capçaleres 
de les illes sorgien els comerços i bars, me ntre que la part 
central en resultava més domèstica, sense trànsit. El 
paviment de llombardins i les voreres de pedra verificaven el 
caràcte r urbà del conjunt, poderós ja per la regularitat dels 
solars i per la tipificació arquitectònica dels edificis. Els 
carrers complien a la vegada com a pati residenc ial i com a 
via pUblica. 

L'aprofitament integral del sòl urbanitzat (50% de superficie 
ed ifiCada, 50% de superficie vial pUblica, en un mòdul 
tipus), explicava, tant com Ja ventilac ió i l'ordre circulatori , 
els avantatges de Ja trama vial disposada. Però la reticula de 
carrers mai no ha estat completa. La presència d'obstacles 
construïts o de grans elements ha reduït la isotropia teòrica 
de l'esquema. En canvi, ha resu ltat en una jerarquització 
interna, classificant entre carrers d'accés i carrers de se rvei, i 
descomponent l'àrea en uni tats interiors. 

L'arquitectura tipificada 

Ja des de l primer projecte de l'enginyer mi litar P. Verboom, 
apare ix una descripció normativa molt precisa de les cases a 
construir, amb detall de ll urs dimensions, materials i 
elements . L'aplicació estricta d'aquesta normativa fins 
l'any 1868 ha donat una uniformitat fonamental al caseriu, 
en el qua l la repetició d'un mateix tipus de portals, fi nestres, 
balcons, cornises i impostes manté el caràcter unitari del 
barri malgrat les transformacions posteriors. La pedra dels 
encerclaments i cantoneres en les plantes baixes, i la 
composició reglada en les dues superiors donen a les illes un 
sòco l que canvia visualment la petita escala de les unitats 
d'habitacle, per la imatge conjunta de llur agregació urbana. 

Aquesta unitat arquitectònica, molt arruïnada per la 
deterioració dc les façanes, i per la superposició de pisos 
moderns en altura, és, tanmateix, important i reconeixedora 
encara al nivell de Ja visió del vianant, augmentada per la 
ll arga perspectiva dels carrers. 

Els models d'ordenació 

El model quad rat 

La historiografia habi tual ha fet referència a la Barceloneta 
com exemple de l'u rbanisme barroc espanyol; però, sense 
profunditzar mai en l'anàli si efectiva de l seu traçat, les 
referències són sempre comentaris verbals, apriorismes sobre 
el caràcter «ordenat)), «planificat>), dc la seva aparició 
històrica, a Ja qual hom troba a faltar una discussió 
específica d'un traçat. Els manuals reculle n les cendres de 
Lavedan en el mètode i en la informació, i citen la 
Barceloneta com un cas obvi d'implantac ió del model 
tardo-renaixentista de planta central quadrada. Tanmateix, 
és també evident que l'exemple de Ja Barceloneta és bastant 
més ric. 
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----------- ------- Efmodefquadrat . 

De l'anàlisi intencionada de Ja cartografia antiga, podem, en 
efecte , assumir que hi va haver una primera implantació que 
podria identificar-se amb una planta quadrada, amb quatre 
carrers en el sentit Est-Oest i dinou carrers Nord-Sud, 
agrupats en tres trams de set-cinc-set per l' illa central buida. 

Les dimensions de carrers i illes són perfectament regulars, i 
el rectangle central és convertit en quadrat amb l'addició de 
dues illes transversa ls tot formant la plaça amb llu rs façanes. 

Les dimensions totals resulten també en un quadrat perfecte , 
simètric en les seves dues directrius i no centralmenL 

En aquest model observem la presència de tres grans trossos 
de sòl, que ordenats respecte a l'espai central, configuren en 
llur escala, i en una operació singular, un ordre intern de 
més importància. Es tracta de la caserna de cavalleria, al 
centre, amb accés pe ls 3r. i 4t. carrers i orientat de cara a Ja 
ciutat: de l' illa a l'Oest, que recull el conjunt de propietats i 
construccions preexistents pe r tal de regularitzar-les amb una 
envoltant rectangular, i una altra illa simt':trica, a l'Est, de 
nova creació. El reconeixement d'aquestes dades prèvies 
assenyala les primeres singularitats del mode l en aquests tres 
trossos de forma i propietat diferents a la resta de la 
població, i explicaria segurament les dimensions de ls 
interiors Est-Oest, i amb això el tamany total de l projecte. 

No obstant això, en l'ajustament és clar que era decisiu el 
límit que establia el front de platja i el desguàs de la ciutat 
central (el Rec Comtal), tot marcant un criteri màx im dc 
superfic ie no inundable. 

El model frontal 

El model desc rit podria se r el primer projecte dc P. Verboom 
en 17 15, al qual els historiadors es refereixen sense figures. 

Iniciada Ja seva execució amb construccions molt precàries 
fou ràpidament desautoritzat, i el marques de la Mina, 
governador General , i Juan Martin Cermeño, en 1754, 
plantegen el seu enderrocament i nova construcció segons 
uns altres criteris. La població que aleshores hom edifica 
atén a un mode l potser més refinat, «neoclàssic>>, en què el 
caseriu és orientat frontalment respecte al passeig del Moll 
d'on provenien l'accés i l'activitat. És un gir total de 
l'esquema, cap a una idea molt més civil de ciutat, que pren 
la seva imatge de les lleiS que la utilitat i la població li 
atribueixen, abandonant en canvi l'ordre mi litar implícit en 
l'antiga geometri a del quadrat. Les proporcions de l'assen
tament s'allarguen sobre l'e ix del Passeig, segons un 
esquema que seri a ja de cinc carrers transversals Est-Oest 
amb una plaça sobre el carrer de l mig d'aquests cinc, a 



El mode/frontal. 
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manera d'eix de composició. Sobre aquesta plaça ês 
construïda I'Esglêsia (sant Miquel del Port, 1756) rodejada 
d'una plaça de cara al port, i implica en la seva 
reorganització el fons de les set illes fins a l'antic buit de la 
Plaça i de la Caserna. 

La graella orientada 

El criteri purament habitacional, tot agafant predomini a 
partir de la pressió demogràfica de mitjan segle XIX (en 
vigilies dels projectes de l'Eixample i de l' interior de les 
muralles) ês el que transfonna el model teòric de 
l'assentament que passa a ser entès com pura retícula 
longitudinai d'illes i carrers. L'ex tensibilitat indefinida fins 
als límits de l'aigua, i la repetició de l model d'illa (no ja de 
barri) , estan en la base dels projectes del baró de Meer en 
1883 i del general Castaños, que cedien terres junt al 
Baluard i pennetien l'extensió en dues success ives 
avançades cap a la platia. Aquest model intensiu serà tambê 
l'implicit en les successives modificacions d'ordenances que 
han anat aixecant l'altura de l'edificació des de la planta i 
pis origina ls, a tres plantes en 1836, a cinc en 1869, i a sis 
en 1939, raonades sempre amb arguments d'analogia 
respecte a la ciutat central. 

El triangle partit 

L'ocupac ió extensiva que resulta del model anterior, i les 
condicions de congestió habitacional i circu latòria, porten, 
en els anys 40, a Ja solució esquemàtica de l'eix transversal, 
partint el triangle compacte d'illes amb una via àmpli a que 
enllaça ambdós fronts de mar i remode la amb blocs moderns 
els fronts de carrers, tot soldant-los dos a dos. La solució ês 
pèssima per als carre rs, interromputs en llur assolellament i 
en llurs vistes, malgrat manten ir un pas vial inferior. Però tê 
la virtut de donar un valor al front oriental del barri, tot 
recuperant aixi una simetria geogrà.fica perduda des del 
primer model inicial. 

Els principis d'una reforma 

Amb el que hem dit anteriorment, deduïm ja els principis 
bàsics de la proposta de reordenació que estem elaborant. El 
Pla Especial de Refonna Interior tendeix a afrOntar els 
principals efectes negatius que, des de les condicions 
urbanes del sector, han anat acumulant-se, i constitueixen la 
contraimatge deteriorada d'un barri que, d'altra banda, 
mantê una vitalitat ca racterística com un dels mês 
importants de la ciutat; entenent la marginació residencial 
com un fenomen derivat en part de l relatiu aïllament 
espacial, motivat per les distintes barreres fisiques, posades 
entre el barri i el centre urbà, que han anat creant l'atenció 
prioritària a la millora de les condicions d'access ibilitat 
exterior. Access ibilitat possible des de la posició 
geogràficament cèntrica de la població; però dificilment 
atesa a causa del deficient desenvolupament o el pêssim 
tractament dels elements de connexió. 

El primer, ês la reordenació del passeig del Moll (passeig 
Nacional), que amplia la seva secc ió i aborda la 
incorporació dels empostissats portuaris com a edificis de 
serve is col-lectius (Mercat, aparcament cobert, Cen tre 
Cultural). Aquesta expulsió dels magatzems comercials 
donaria sortida al barri sobre l'aigt.ia, i la transparència de 



les seves visuals cap a ponent. El front mariner, origen i 
motiu de la població, recuperaria també aixi la seva 
connexió amb el petit port pescador encara existem, i amb el 
port esportiu. Però la nova dimensió del passeig del Moll té 
la seva clau en la reconsideració de la seva capçalera a la 
plaça de Palau, on la Llotja, la Duana, els porxos de Xifré i 
la perspectiva visual de l'exquisita torre gòtica de Santa 
Maria de l Mar donen les façanes urbanes a un dels espais 
més conservats de la Barcelona del segle XIX , sempre 
inacabat per aquella seva indecisió respecte al «barri de la 
Platia)) . Unificar la plaça de Palau amb la capçalera del 
passeig del Moll, és el que hom proposa (aprofitant fronts 
d'edificació afortunadament coincidents), per tal de superar 
el secular tallat de la continuïtat urbana entre la Barceloneta 
i el centre, segellant amb un nou saló (90 X 320), a manera 
de gran ròtu la, el contacte dels te ixits edificats i la connexió 
de les trames vials. 

El segon tema de l'accés exterior és el passeig Marítim, 
sobre les platges de llevant. Es tracta d'avaluar una obra, 
descurada en el seu disseny, incompleta i descol-locada, tot 
insistint en la seva continuïtat cap a l'Est fins enllaçar amb 
el Poble Nou. Però, sobretot, dissenyar-lo com un element 
també propi del barri, canviant l'efecte de muralla que avui 
resulta tenir. La seva secció elevada i el descuit del s seus 
serveis inviten poc a un aprofitament més quotidià per la 
població immediata, i pesen enormement els buits 
d'ed ificació que resulten com triangles residuals de 
l' incòmode lliurament de la trama rectangular amb la traça 
obliqua i elevada del Passeig. 

La utiliuació intensiva de tot aquest litoral per instal-lacions 
esportives, lligades a un front edificat d'escoles i instituts, en 
donaria la possibilitat d'una vitalització diària, d'establir una 
di recta relació amb l' interior del barri i de resoldre 
arquitectònicament el seu perímetre amb la façana del 
Passeig. 

És clara, per tant, la idea d'emfatitzar el tractament de les 
vores de l barri Com estratègia primera del projecte de 
reforma. Els marges són l'aspecte més deficient i més eficaç, 
a la vegada, per a una reestructuració. Això permetrà 
d'afrontar, amb una estratègia definida en termi nis, la 
millora interna de Ja trama i de les condicions d'habitacle. 

En aquest sentit, hom proposa com a operació bàsica el 
buidat de les dues illes centrals (Ja de l'original plaça dels 
Boters, i la de la caserna de cavalleria, avui ocupades per un 
mercat i una escola, respectivament, que passarien, com hem 
dit, a emplaçaments perimètrics), que donaria espai a un parc 
central (65 X 175m) d'escala suficient i de posició 
baricèntrica, i que, com a compensació de l'estretor del s 
carrers residencials, creï una imatge visible i col-lectiva per a 
tot el conjunt. L'estratègia de reforç del traçat del perimetre 
amb equipaments i serveis, i d'esponjositat interior, porta a 
un model d'ús del sòl quasi invers a l'original, però recolzat, 
en canvi sobre la reinterpretació actual rigorosa de la trama 
via l. Aq~est model recull, en una voluntat de fidelitat a la 
cohesió formal de Ja implantació antiga, la integració de les 
formes d'ocupació excepcionals, assumides ja com parts 
integrals del mateix model. 

És a partir d'aquí que podem plantejar l'extensió del barri 
amb nous trossos de sòl que, amb formes d'ordenació més 
especifiques, en passen a formar part intrínseca. L'ordre de 
les quatre grans illeS quadrangulars, al Nord- Es~, recul ~ , com 
dues d'elles aquesta ordenació per als terrenys mdustnals 
que, dcsma~te ll ats com a tals, han passat a ser d'iniciativa 
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---------------- - - Elmodelproposat 

- --- ---------- ---- Esquemadel n•rdi 
dels equipaments. 



Ordenaci6 General. I/Jardins de/Parta/ 
deMar(darreredela 
Plaça Palau) 

urbanització de ptn•el/ons de/tram nou el grup de <<La 25 Enderrocs per r'l'hobilitars pera. . Déu del Mar, 50 Ateneu a la planta 
l'Avinguda del P.M. Maquinis/a » i alliberar solars r'I'S/aurants, bars 1 pelli traslladada al passeig baixa i enderroc de 
Sal<·at-Papasseit. i dels 20 Plaçes de la /"avinguda d"lcdn"a). 41 Galeries comerç Marírim f'e.urucrura superior de 

11. Eixamplament i 
no..a urbanització del 
passeigNac_ional 

/JEnJardmamenrde 
/aplaça Boscà 

Jardins de Carmen Ma,....e/la i de Sant 23 Parc de <<.La comercials 44Resrauraciódels 47Escola Lepamo, /es escoles 
Amaya Sebastiti Catalana» i pont de la 42 Dipósir general Banys de Sanr ampliada 51 Ampliació del 

e/po0
8,~1,',?mv~a¡',x:,í,;,,~,seig d ~~{,~;t de 

1 
avmguda Cl~~~:~~:sió de les' 

Mar .. 11 Grups d'hobiratges illes primiri<·~s 

r'l'hobilitatpera Cenrre S!!bastià 48I:."scoles mercat 
Cultural, comercial o 45 Gararge públic en Professionals i de Bells 51 Llar de vells. al 
administratiu altura Oficis, al passeig passeig de San/ Carles 

IS Formació i J9Andana elevada i <<La Catalana» cenrre (ordenança llpus) 43 Magatzems 46 Escola Mare de Maririm 53 Estació de 
bombers o gasolinera 

pública per a construcció de nous habitacles i se rveis. Les 
distintes condicions de propietat i de proporció es 
reflecteixen en la forma i escala d'aquestes unitats, com ja 
apareix en aquestes dues illes preexistents . 

El projecte de conjunt res idencial per als terrenys de «La 
Maquinista)) pot ésser vist, en efecte, com part d'aquesta 
ordenació, amb idéntiques voluntats de l'esforç d'ajuntar 
noves tipologies i formes habitacionals en coherència amb el 
pes morfològic del barri existent. 

No hi ha dubte, que aquesta operació de construcció 
d'habitacles suposaria la primera acc ió efectiva de 
rescabalament estructural de la Barceloneta, que faria 
possible el trasllat i la recol-locació dels residents més 
densificats, permetria també un marge municipal per tal 
d'emprendre substitucions d'edificis, rehabilitació i millora 
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d'altres, i fins i tot certes operacions prestigioses de 
restauració arqueològica d'algunes cases set-centesques 
originals . 

Amb això ens introduïm en allò que seria la segona dimensió 
dels principis de reforma i que mereix , en tot cas, tractament 
a part: la rehabilitació residencial. Intentar de reconvertir els 
((q uarts)) en ((mig>> per donar als habitacles una superficie 
mínima acceptable, reposar fustes i arrebossats pe r retornar 
una decoració exterior als carrers, modernitzar instal-lacions 
i sanejar plantes baixes per fer confortables els usos urbans 
actuals ... sense oblidar mai aquesta geome tria rectangular 
que es diu Barceloneta i que reclou, en la seva claredat 
esquemàtica de 8 X 28 carrers, gairebé I 00 illes i, per 
consegüent, prop de 1.000 cases, no menys dc 6.000 
habitacles, i més de 25.000 habitants . 



Estructura d 'espais 
¡·erdsiequipaments. 

Ordenança 
proposada 

Es proposa una 
imatge unitaria per 
totes les cases, 
fixant e lo façana 
c/tissicojins a la 
cornisa del1ercer 
sos/re. 
Aquesta façana es 
mantindria en/es 
coses o reno1•erper 
dintre, afegint-hi 
altres dues plantes 
en estructure de 
pilars, retirades 
0,80 m del plo 
extern del parame11t, 
la estructura de 
pilors(en pn'ncipi. 
metolics) carregan'a 
sobrejticenas 
tra\·esseresanclades 
en els entrepanys 
delsmursexten'ors 
(ordenances <llle 
remunta », per 
rehabilitacions; 
aument d'alçada de 
coses bo.ixes). 
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Us cases que 
s'enderroquin 
reconstruiran 
exactememen 
composició, alçades, 
gruixos i acabats la 
fatxada tradicio11ol 
fins a la tercera 
cornisa, i després 

¡;~i~~':: J~ fe~b;~es 
plantes dupfex. Per 
les cases a cansen-or 
<<historicament» 
rafdra el mateix 
criuri, q ueutilitza 
una estructura de 
portics retirada els 
0.80 m, sobre la que 
carregar to/S els 
pisos. 
Perles dues plantes 
d'olics'establira un 
projecte municipal 
obli"gmon' i comu, 
amb lleugeres 
¡·ariacions 
odmisibles,pertots 
efscosas. Per 
aquesusplamesen 
duplex l'alçada es 
de 1.10m. 

f::r:t!~11::!~1~e 
banys i berenadors. 



Secció tranHersal 
del bard. _l:::j 
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Objecte d'aquest document 

Com sigu i que el Pla General Metropolità preveu la 
redacció d'un Pla Especial de Reforma Inferior del sector de 
la Barcelone ta, l'Ajuntament dc Barcelona, a instàncies dc 
l'Associació de Veïns del barri i de diferents representants 
del districte, té comanat un Estudi Previ del qual aquest 
document és un resum fi nal. Per la seva profunditat i el seu 
abast implica ja uns <tC riteris i Solucions Generals de 
Planejament)) a contrastar amb l'Administració Municipal 
mateix així com amb el veïnat de l barri, ta l com es preveu 
en l'ar;icle 125 de l Reglament de Planejament dc la Llei del 
Sòl. D'aquesta consulta pública podran sortir les directius 
definitives per a la redacció final del Pla Especial. El 
conjunt total de l'Avanç dc Pla que ara es presenta es 
compara, a mes del document dc síntesi, dels diferents 
estudi s monogràfics i d' informació que han sigut prèviament 
lliurats a l'Ajuntament: 

«Informació prèviaH: aixecament parccl-lari dc façanes 
1:100. 

Reportatge fotogràfic de l'edificació. 
Primeres propostes d'edificació. 
(( Barcelona y Barceloneta: problemas y modeles de 

implantación» (M. de Solà-Morales, A. Font. 
Desembre, 1980). 

((Anàlisi de l'Estat de la construcció» 
(1. Pa ri cio. Febrer, 1981 ) 

((Estructura dc la propietat y régimen de alquilcr. 
Ocupación de las viviendas y ed ificios>} 
(M. Ta~cr. MarlO 1981) 

Cal tenir present també ]\(Estudi Previ a la Renovació 
Urbana de la Barceloneta» (Maig 1978), elabora t i publicat 
per di verses entitats del barri, on poden trobar-se e lements 
d'anàlisi i diagnòstic urbaní stics, als quals igualment fem 
referència per estal viar aquí una explicació més llarga. 

Estructura sòcio-econòmica 
Residència-activitat 

La població total de la Barceloneta s'estima actualment 
en 24.000 (Padró actualitzat a 1978, 24.311 habitants). 

L'augment de la població ha sigut continuat des de final del 
segle XIX, i entre 1900 i 1960 es quan el creixement 
demogràfic es mes intens. Com que l'à rea no creix en aquest 
període, és . aixecant pisos a les cases i subdividint les 
finques com va produint-se la superpoblació fins arribar a 
l'actual saturament. Avui , la densitat neta sobre les 24 Ha 
de sòl residencial resulta de 1.000 habitants/ Ha , i 
considerant l'àrea global amb els espais industrials i de 
se rve i perifèrics (7 1 Ha), significa una densitat bruta de 
338 habitants/Ha. 

~'~!JIIIIfffiill 
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La Barceloneta té una població ve lla. Hi ha més vell s 
que joves o nens. A l'hora de casar-se la gen t es veu 
obligada a deixar el barri per manca d 'habitatge. Això 
explica el descens dc la població de les edats dc menys 
de I O anys. L'envelliment progressiu dc Ja població es 
produeix no solament per abundància de persones grans, 
sinó també per manca de persones joves. Durant els darrers 
50 anys , Ja població jove ha disminuït un 7,05 % i la v~~ l a 
(de més de 60 anys), ha augmentat un li ,8 %. La fam1lla 
tipus dc la Barceloneta és més petita que la de la mitjana de 
Catalunya. (3.06 membres per familia davant de 3,54 
membres/ familia). E l 42,6 % de les famí lies de la 
Barce loneta no són més de 2 persones. Això s'explica donat 
l'enve lliment progressiu de la població a què fè iem referència 
abans. L'estructura professional de la Barceloneta es 
caracte ritza pel predomini d 'obrers i pel gran nombre de no 
actius, explicable solament a partir de l'alt percentatge de 
persones d'edat que ja.no treballen. 

La densitat d'habitants dins l'àrea residencial és 
sensiblement homogènia. Si ens fixem en el nombre 
d'habitants per illa (i vista la regularitat d'aquestes), la 
majoria oscil-len entre 100 i 300 residents (71 illes, un 60% 
del total de 119 ill es). Només un 17 % (20 illes) estan per 
sobre dels 300 residents (entre 300 i 400), i no arriben a 
tenir ni I 00 residents. A part hi ha 24 illes d'ocupació 
singular (20% de l total). Resulta una mitjana de 250 
habitants per illa, amb el valor màxim (entre les illes 
regulars) , a Ja illa n. 0 117, amb 398 residents. 

Quant a l'ocupació per edificis, es donen propo~cions 
semblants: 107 edificis ( l O%) amb més de 50 res1dents, una 
majoria de 597 edificis (60 %) entre 15 i _SO res i~ents, . . 
267 edificis (26 %) amb menys de 15 res1dents. 1 38 ed1fic1s 
(4 %) d'ed ific is buits. 

L 'esrmcwra de la propierar és molt esmicolada. Una 
majoria (66 %) de les 999 finques, són en mam. dc petits 
propietaris (una o dues cases: liquid disponible inferior . 
a 50.000 ptes.). Només un 4% superen aquest valor fiscal , 1 
hi ha un altre 13 % de petites propietats margina ls amb 
líquid disponible inferior a les 10.000 ptes. A part, tenim les 
finques dividides en propietat horitzontal, que són només 
un 17 % de les del barri. 

En termes d'habitatge, aquesta propietat horirzomal 
suma 1.887 pisos, és a dir, un 23 % de l tota l dc 8. 178 
habitatges que hi ha a la Barceloneta. No és pas una 
proporció menyspreable, sobretot si tenim present que 
tendeix a augmentar (ell965, eren només el 16% dels 
habitatges). Però, malgrat tot, encara solen ser habitatges de 
característiques poc diferents dc la resta: petits i antics (un 
93% d'habitatge està en edificis de construcció anterior a 
1939). És clar que tot el parc d 'habitatges, 5.529 són 
(<quarts)) de casa, de Ics 999 finques, només un 12% són 
construïdes després de 1939. 

És a dir, que els habitatges de propietat participen ~arça 
uniformement de les característiques mitjanes del bam: 
concretament són «quarts» de casa un 51 % dels habitatges 
de lloguer, en canvi, una majoria (77 %) s~n ((q ua~ts_)) e~ un 
75 %. Potser, fent-ho mitjana, una mica mes amplls 1 mes 
vells que els de lloguer. 



Els preus de lloguer a la Barceloneta són baixos. 
Particulannent en relació al nivell de serveis disponibles al 

barri. Cap al 1978, més de la meitat dels llogaters pagaven 
menys de I .000 ptes. mensuals. Aquest nivell és comú a 
altres ilrees de la ciutat, com el Districte V, o els barris de 
Sant Pere o de Santa Caterina. Però cal tenir present que 
això tendeix a pujar rilpidament pels nous contractes, i 
l'estudi fet sobre preus d'oferta dels pisos els darrers deu 
anys indica valors mitjans de lloguer mensual que, si el 1971 
eren de 1.750 ptes. , e1 1973 eren de 3.300 ptes.; ell977 
eren ja de 6.200 ptes .; el 1980, de 7.000 pte s.; i el 1981 de 
prop de 10.000 ptes. Vol dir que si prenem com a base el 
preu de 1971 , l'í ndex va ser, correlativament, 
de 100- 198-354-400-5 14. Més de cinc vegades en deu anys 
s'ha multiplicat el preu d'oferta de l pis tipus al barri. 

Quant a les activitats econòmiques del barri , l'anàlisi 
dels usos del sòl ens permet treure algunes conclusions: 

a) predomini de la petita indústria. La superficie actualment 
destinada a producció o emmagatzematge industrial és de 
2,7 Ha, més les 7,7 Ha de «La Catalana)). De les 64 
empreses industrials existents actualment al barri, només 
4 tenen certa importància ( «Ralo», «Ciervo Industrial)), 
<< Gràficas Wollenberg)) i «Grilfiques Viñas»). La resta són 
tallers i petites indUstries amb predomini del sector 
metal· lllrgic i fusteria, instal·lades en locals de 100m2 com a 
milxim. La mitjana és de 6,5 treballadors per establiment. 

b) L'estructura del comerç és de minifundi tradicional. La 
majoria d'establiments no superen els 60m2, i s'adapten a 
l'estructura parcel·lària; la mitjana de treballadors per 
establ iment és de tres. L'aparell comercial satisfà bé les 
necessitats quant a alimentació, però manca l'oferta de 
productes de consum menys quotidià (electrodomèstics, 
vestits, gestories, viatges, etc.). 

e) Per Ja importància dels establiments gastronòmics pot 
considerar-se la Barceloneta com una veritable àrea 
gastronòmica i d'esbarjo. Aquests establiments (167) són 
aproximadament un terç de tots els comercials del barri. 

Equipament 

Preescolar 

Centres públics: Verge de l Mar 
Lepanto 

Centres privats: Monges 

E.G.B. 

Centres públics: 

Centres privats: 

B.U.P. 

e/ Tonnento 
Acadèmia Esp. 
Par. Cervelló 
Gua. Sta. Lucía 
Par. Bugs Bunny 

TOTAL 

Maquin ista 
Verge del Mar 
Lepanto 

TOTAL 

Acadèmia Esp. 
Acadèmia Bar. 
N. S. Rosaria 
La Salle 
St. Joan Baptista 

TOTAL 

TOTAL TOTAL 

Centres públics: Maquinista (J.a fase) 

Centres privats: La Salle 

TOTAL 

Formació professional 

Centres públics: 

Centres privats: La Salle 

P.P.O. 

TOTAL 

Biblioteques 

Centres públics: 

Centres privats: Caixa de Pensions 

TOTAL 

Assistencial ve lls 

Cemres públics: Hogar del Jubilada 

Centres privats: J. Marítim St. Josep 

TOTAL 
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m' 
llocs aules superficie 

123 225 
117 70 

160 220 
60 64 
50 25 
25 25 
75 19 

610 19 

480 16 
590 24 
468 15 

1.538 55 

100 
307 

60 
440 11 
320 8 

1.22 1 32 

2.759 87 

480 16 

120 

600 20 

90 

10 

100 

llocs aules 

400 

60 

460 

648 

3.000 
975 
530 

4.505 

64 
192 
64 

1.340 
1.537 

2.197 

7.702 

3.500 

240 

3.740 

480 

130 

610 

120 

120 

m' 
superficie 

890 

320 

1.210 



Assistencial in rants 

Centres públics: Guard. Municipal 

Assistencial subnormals 

Centres públics: Taller Aspanias 

Assistencial sa nitari 

Centres públics: Dispensari Mpal. 

Ambulatori 
Marc 

de Déu del Canne 

TOTAL 
ASS ISTENCIAL 

Hospita lari 

Centres públics: Hospital Mare de 
Déu del Mar 

Centres privats: Clinica Barceloneta 

TOTAL 

TOTAL TOTAL 
Espais ll iures 

Espo rtiu 

Centres públics: Piscina Municipa l 

C. N. Barceloneta 

Pistes 

Passeig Marítim 

Portes plaça Boscà 

Centres privats: C. N. Atlètic 

TOTAL 

Jardi ns i espais loca ls 

Plaça Sant Miquel 

Almirall Cervera 

Vorera passeig Nacional 

Vorera passeig Marítim 

TOTAL 

Parc 

Banys 

TOTAL TOTAL 

140 - 1.000 

I lO - 60 

200 

150 

2.620 

350 29.000 

IlO 320 

29.320 

44.760 

ml 

2.100 

4.600 

1.280 

1.300 

9.280 

2.025 

400 

2.660 

3.000 

8.085 

12.000 

29.365 m' 
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Criteris i Objectius 

A conseqüència de l diagnòstic anterior s'arriba a proposar 
els següents nou criteris i objectius del pla, set de tipus 
general i dos de tipus instrumental: 

Ordenar les disponibilitats de nou sòl per a habitatges a 
la vora del barri, per fer-ne possib le Ja descongestió i 
rejoveniment de la població resident. 

Modernitzar i ampliar l'equipament escolar, sanitari i 
assistencial, localitzant-lo a nous espa is disponibles a 
l'entorn del conjunt res idencial. 

Millorar la in tegració del barri a la ci utat, amb 
solucions clares de la plaça Palau, de l'avinguda d'Icària. i 
de l passeig Maritim. 

Actualitzar les condicions de la trama residencial 
original valorant i ampl iant els espais públics interiors. 

Fer possible la millora dels habitatges antics, a través 
de la substitució d'algunes cases i Ja conversió gradual dels 
(<quarts de casa)). 

Aprofitar al màxim els atractius dels marges litorals del 
barri, tant a les platges com de cara al port, utilitzant els 
espa is i instal -lacions per a esbarjo i se rve is col-lectius. 

Tractar Ja imatge dels carrers amb un projecte 
d'urbanització que ordeni les circu lacions i els aparcaments, 
i amb un programa de neteja, repa ració i pintura de façanes 
que en recuperi l'atractiu. 

Adequar les previsions genèriques del pla me tropol ità, 
corregint-ne les afectac ions inviables i la zon ificac ió res idual 
i establint una ordenança d'edificació especifica per al nucli 
que possibil iti alhora la renovació cdificatòria i la 
descongestió demogràfica . 

Fer possible un programa d' intervencions de 
l'administració, concretes i viables, en la promoció i gestió 
d'habitatge econòmic, així com en les obres públiques i 
l'equipament social. 

Solucions generals proposades 

Poden agrupar-se en actuacions de quatre tipus: 

Obres públiques (vi alitat i jardi ner ia) 

Jardins de l Portal de Mar (darrera de la plaça Palau). 
Eixamplament i nova urbanització del passeig Nacional. 
Enjardinament dc la plaça Boscà. 
Formació i urbanització de l'av inguda Cermeño. 
Formació i urbanització de l'avinguda Salvat-Papasseit, 

i dels jardins de Carmen Amaya. 
Obertura del carrer de la Vicaria. 
Adaptació per a via nants dels carrers verticals 

discontinus . 
Plataformes esportives al passeig Marítim existent. 
Andana elevada i pavellons del tram nou de l P. M. 
Places de la Marvella i de Sant Sebastià. 



Noves ordenacio ns 

Front de l'avinguda d'Icària . 
Grups d'habitatges << La Catalana>> (entre el grup de «La 

Maquinista>) i l'avinguda d' Icària). 
Parc de «La Catalana>> i Pont de la Ciutadella. 
Ex tensió de les illes primitives (ordenança tipus). 
Enderrocs pe r alliberar solars. 

Renovació de l'edifi cac ió existent 

Restauració d'ed ificis històrics. 
Reparació i pintura de façanes. 
Renovació privada dels «quarts >> i «migs >>. 
Sustitució d'edificis deficients (ordenança tipus). 
Regularització d'edificis de baixa alçada (o. tipus). 

Edifi cis públics 

Galeries comercials. 
Dipòsit general rehabilitat per a centre cultural, comercial 

o admi nistratiu. 
Magatzems rehabilitats per a restaurants, bars i petit 

comerç . 
Restauració dels Banys de Sant Sebastià. 
Garatge públic en altura. 
Escola Mare de Déu del Mar, traslladada al passeig 

Marítim. 
Escola Lepanto, ampliada. 
Escoles Professionals i de Bells Oficis, al passeig 

Marítim. 
Oficines mun icipals. 
Ateneu a la planta baixa i enderroc de l'estructura superior 

superior de les escoles. 
Ampliació de l mercat. 
Llar de vells, al passeig de Sant Carles. 
Estac ió de bombers o gasolinera. 

L'edificació d'habitatges 

posició de testa de les illes properes a la platja, afectant un 
total de 229 habitatges. Les noves cases proposades podrien 

proporcionar a millors estàndards !56 habitatges 
satisfactoris (les altres 73 families es poden traslladar als 
nous equips residencia ls). 

Per motius d'ordenació viària i ambiental del barri 
resulten afectades d'e11derroc unes cinquanta cases, quasi 

totes elles en estat de conservació molt precari o amb índex 
elevats de sobrepoblament. El restabliment dels residents 

afectats serà prioritari per accedir als habitatges de nova 
construcció. 

Totes les operacions de substituc ió com les d'extensió 

han de servir de paUla per a futures actuacions generals 

sobre el barri. En tot cas, el conjunt de les accions 
programades en aquest pla, signifiquen una incidència 

d'un I O% sobre el total del parc residencial ex istent. El 
proper pla especia l haurà de desenvolupar aquest programa 

en els seus detalls tècnics i quantitatius, i establir els 
mecanismes de gestió pública i de finançament del procés, 

perquè pugui mantenir-se al llarg d'un període continuat. 

Finalment, s'es tableix la conservació i restauració 

d'una dotzena de cases que encara avui conserven Ics 
característiques del tipus arquitectòn ic original del barri. 

I també una altramitja dotzena d'edificis d'interès artístic i 
monumental. 

A més de les actuacions abans descrites , el pla especial 
proposarà els mode ls de rehabilitació i mil lora dels 
habitatges existents, per iniciativa privada, tant pel que fa als 

elements comuns de Ja casa (esca la, baixants, coberta, etc.), 
com a les reformes de distribució i insta l·lacions interiors 

d'habitatges. Es pren com sostre econòmic el de 0,5 milions 
de pessetes per les transformacions de «quart» a «mig», i de 
0,25 milions per les reformes del (<m ig>> en si mateix. 

cases habitatges 

Enderrocs 50 489 

La proposta ordena sòl adequat per a la construcció de Substitucions 

j~0v~~ ~~b~~~f.e~ei~:bj¡~~~e:~~crl:'~~:Se ;:~rr~;u~~i~s :;e~:~it~s TOTAL 

24 229 

74 7 18 

per operacions de millora del nucli existent. Aquestes Nous solars 26 100 

;:l~~~C:),s~~ ~~~~:~~,: ~f~~:s~~u~~~~~~~?fi~[~v:~~~~ ;~~~~rts ;,~:::bc:","':i.:~~-"c~"':'--ns------.:,;:----~~--

~~s~~~A~::~ ~) :~~~~~~ ~~<~~;;;; f~~aa~~~~:~~c~~ ~=~es TOT AL 

150 750 

24 156 

motius d'estructuració genera l del barri. 

El sòl de nova disposició residencial suposa la 
possibilitat d'uns 750 habitatges. Unes 300 en 1'i11a de 
l'antiga Maquinista, altres tantes a l'altra banda del carrer 
Ginebra i unes !50 si poguessin aprofitar-se els terrenys del 

vell ferrocarril de mercaderies. 

En solars individuals (disponibles o formats per 
extensió d'illes actuals al sud del barri) també poden 
construir-se vora un centenar de nous habitatges, quasi 

sempre sobre sòl de domini públic. 

D'altra banda, es preveu Ja substitució d'una vintena 

de cases en molt ma l estat constructiu. generalment en 
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200 1.006 

Referència al Pla General Metropolità 

La proposta de l'avanç s'ajusta tant com és possible al 

Pla Metropolità, tant en els aspectes fisics com en els 
quantitatius, si bé el major realisme de l'estudi ha pe rmès 

afinar bastantes d'aquelles determinacions. La variació més 

significativa, segurament, és Ja substitució de 
/'eixamplamellt del carrer Ginebra per la doble via 
Ginebra-Nú.ñez de Balboa que faci la mateixa funció de 
connectar la plaça Palau i el passeig Nacional amb el 

passeig Marítim i l'Hospital del Mar. 
Altres variacions que apareixen són les dels perímetres 

i assignació d'ús de certes peccs de sòl que es proposa 
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incorporar de bell nou a l'àmbit del Pla Especial. També hi Les xifres de superficies comparades entre el pla 
ha un argument notable de les supcrficies destinades a parcs metropolità i la proposta dc l'Avanç són en metres quad rats: 
i jardins urbans, i a equipaments i serveis . Això no s'ha de 
veure com un excês en la proporció de sòl de domini públic: 
molts dels espais lliures que apare ixen (Hospital del Mar, 
Parc de la Catalana, Front Marítim i Balneari , Front 
Portuari) són ilrees de servei a tota la ciutat, que no han 
pas de contemplar-se solament amb relació als dèfic its loca ls 
sinó com a operacions d'equipament alhora del barri i de 
l'aglomeració barce lonina en el seu conjunt. 
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Pla Merropolitil 

Remodelatge públic ( 14 a) 226.957 37% 

Parcs i jardins urbans (6 ) 47.09 1 8% 

Viari fonamental 64.440 11 % 

Sistema portuari 137.056 23% 

Equipaments i dotacions 128.004 21% 

TOTAL 603.548100% 

Pla Especial 

249.357 41 % 

82.957 14% 

51.550 9% 

219.684 36% 

603.548 100 % 



Uniwts d'actuació. 

Zonificació: 
1 sistema portuari, 
3 sistema ferroriari, 
S sistema vial i 
basic, 6 parcs i 
jardi11s urbans, 
7equipaments 
comum"tarisi 
dolacions, 14 
remodelaciójisica, 
/7 ll'nOI'ació 
urbana
rra11sjormació de 
l'use.'(istent, 18 
ordenació 
,•olumèlrica 
específica. 

La zona( 14 a)de remodelatge públic és en la proposta zona 

residencial ex istent (213.35 7 m1) o de nova 

creació (33.000 m2), o zona especia l de tallers i magatzem 

( I 0.052 m1). La substitució de la qualificació portuària 

(23 %) és Ja que proporciona els increments d'espais 

verds(6 %) i d'equipament (IS%). 

Informe aprovat per la Comissió Permanent 

L'anàlisi dels documents integrants de l'Avanç del Pla 

Especial de Refonna Interior de la Barceloneta. dels 

suggeriments presentats i dels infonnes de l'Equip Redactor, 

de la Unitat Operativa de Planejament, del Servei de Parcs i 

Jardins, i dc la Unitat Operativa d'Obres de Vialitat, 

penneten informar favorablement els objectius i crite ris 

continguts a l' Estudi amb les següents especificacions: 

Respecte a les instal·lacions de la Societat Catalana de 

Gas i Electricitat. i sense contradir l'objectiu del seu futur 

trasllat, cal afegir la dada que, fins i tot en la hipòtesi més 

favorable a la uti lització urbana de ls terrenys, seria 

necessària una mínima reserva de sòl (de 6.000 a 8.000 m1), 

per a Serveis Tècnics inherents al subministrament de gas a 

Ja ciutat. Sense perjudici que la Comisssió de Treball entre 

tècnics de l'Ajuntament i de la Societat, presidida per l' ll -Im. 

Tinent d'Alcalde de Planificació i Ordenació de la Ciutat, 

aporti noves dades abans de concloure la redacció del 
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P.E.R.I., aquest és un element dc realisme a introduir en 

el Pla. 

Els suggeriments de l'Associació de Veïns de la 

Barceloneta, i de l'Agrupació Cultural d' Indústries i 

Comerciants de la Barceloneta, quant a programes 

d'equipaments concrets, per la seva compatibilitat amb les 

reserves de sòl preconitzades, es poden considerar integrades 

en l'Estudi, sense perjudici que el Pla Especial introdueixi 

correccions en pro de la coherència global del sector. 

La coordinació dels programes i el finançament dels plans 

urbanístics amb el ritme anual de les programacions 

municipals, és un problema de dificil solució, i més en 

l'actual situació d'indetenninació en què es mouen les bases 

financeres de l'Administració Local, molt especialment le s 

de l'Ajuntament de Barcelona. 

En una mínima aproximació al tema, es podria adoptar el 

cri teri que el pla d'etapes del Pla es desglossi en anualitats, 

no superior a vu it, i que es dimensioni la inversió anual 

d'acord amb l'estudi econòmic del propi Pla i de la capacitat 

del municipi en funció de les necessitats globa ls, amb el 

compromís d'incloure la primera etapa del Pla a la següent 

anualitat, a comptar des de la seva aprovació definitiva. En 

aquest camp és imprescindible una íntima col·laboració amb 

el Gabinet de Programació. 



El Moll de la Fusta 
Ob"~ ~n cun dt rtalitzad6, tn rom·tni amb tl Pon Aur6nom dt 
&rctlono. 

Manuel de Solà-Morales i Rubió 
Col·laOOradors: Jordi Torrella, Joaquim Pascual 

Avantprojecte del Pla del Palau 
i del Moll de la fusta 

I. Es tracta de projectar la nova urbanitzac ió del Passe ig de 
Colom i la Plaça de Palau, un cop desapareguts els dipòsits 
comerc ials del moll de la Fusta, i recuperada la utilització 
d'aquest com a àmbit d'esba~o ciutadà i com a front mariner 
de la ciutat sobre l'aigua. 

2. El projecte inclou, tambê, la reordenac ió de la Plaça de 
Palau i compta amb una propera activitat cívica en els 
edificis de dipòsit del moll de la Barceloneta, la refonna del 
passeig Nacional i, en conseqüència, l'endegament d'un 
espa i ci utadà important, entre l'actual plaça i el passeig, que 
els uneixi en la circulació i en l' imatge. 

3. El porta l de Mar i el passeig de la Muralla ja foren, 
des de sempre, de primera im portància en la configuració de 
la ciutat. El front de Mar, que des de Carles I era la façana 
principal de Barcelona, ha estat objecte d'atenció repetida al 
ll arg dels segles. La conformació del port entre aquest fron t i 
l'espigó de la Barceloneta dibuixava l'àmbit i l'escala en què 
la ciutat era con templada - i es contemplava a si mateixa a 
través de l'aigua. 

4. Al passeig de Colom, el projecte proposat contempla 
dues qüestions prioritàries: fac ilitar la visió i l'accés fàci l a 
l'aigua, des dc Ics vies ciutadanes immediates; i resoldre de 

m~.:~~i~~:~:l e~ i ~~~ó ~~t1:r~l ~~:i~~rl~c~~¿~~~a ~~:~~::· · ~ / 
augmentarà encara el trànsit pessant de carruatge en direcció 
al Poble Nou i als barris industrials de ll evant. 

5. L'actual circu lació barrejada de l passe ig de Colom es 
descompon en una via de caràcter urbà confortable que, 
passant vora les façanes ed ificades i fent-ne el servei, 
continua de dret des del peu de la ronda, alli anirien a 
connectar amb el passeig Picasso fins al tancament de Ja 
circumval- Jació, que per les altres Rondes volta el nucli antic 
fins a tornar al Paral-leJ i a la porta de Ja Pau. 
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Vistes de la 
maqueta del 
projecte. 

Alçat al mar. 
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6. Aquesta av inguda es projecta amb quatre vies centrals 
(dues en cada sentit) alie nades de palmeres, «Phoenix 
dactilipheran, segons les ja existents fa cent anys, quan el 
passeig era bu levard cen tral. El traçat recupera la visual del 
monument a Colom com a eix de simetria, i disposa d'altres 
dues vies per cada banda separades pel trànsit dels 
autobusos i taxis. 

7. La via de tràns it pesant, se separa de l passeig a partir 
de la porta de la Pau. Es disposa en dues direccions unides, 
amb la amplada total de 17 m., igual a la màxima que 
res ulta de l tram següent de l' avinguda d' Icària. Sobre 
aquesta via s'organ itza una important inte rsecció a ni vell , de 
tipus rotatori, al prolongament lineal de la via Laietana. 

8. Per superar visua lment el trànsit d'aquesta via litoral, i 
per guanyar altu ra rasant sobre el nivell de l'aigua, es 
proposa construir un te rrat enlairat (I ,5 m. sobre el nivell del 
passeig Colom, que resu lta a 3 m. sobre el nivell de l vial de 
cintura litoral) el qual, compost com a sa ló de repòs a l'aire 
lliure, servit per edícules de begudes i música, emmarcat per 
balustres i estàtues, permeti alhora l'aïll ament del trànsit i la 
contemplació del mar. 

9. Aquest terrat i ba lcó a la vegada podria aprofitar-se 
com a aparcament cobert, en el seu nivell baix. El limit 
me ridional d'aques ta construcció seria la traça de la via del 
tren de càrrega existent, que podria manten ir-se encara 
alguns anys sense modificació bàsica. 

10. Una soluc ió alte rnativa de major envergadura 
constructiva fó ra la de passar la via litoral semienterrada 
prec isament sota del terrat-saló. Aquesta solució, 
implicari a una obra pú bl ica més costosa i, a més, una major 
dificu ltat de manteni r la permanència de Ja via del tre n, 
sobretot en Ja rotonda d'intercanvi. 

Il. Entre el vial de circumval·lació i l'aigua es transforma 
el moll en una plataforma plantada i es man té la 
pavimentació actual basàltica. Es proposa plantar fileres de 



palmeres, alternativament la «Washingtonia robista)) i la 
((Cocos eriosphata)) en parelles esbiaixades. 

12. Al darrera de la plaça Palau es planteja la formació 
d'un espai ajardinat de gran escala que, en continuïtat amb 
la plaça clàsica, augmenti la seva funció estructural com a 
rótula de connexió amb la Barceloneta. Es compta amb el 
futur aprofitament dels edificis comercials del Port, i més 
immediatament del dipòsit, obra d'Elias Rogent, com a 
edificis d'equipament públic, de servei ciutadà i del barri. 

13. També es compta amb la restauració dels blocs d'en 
Xifré, del palau de la Duana, i de la renovació de l' illa entre 
el palau i l'estació de roda lies de Renfe. 

14. Tot el projecte ha buscat la màxima simplicitat 
d'execució, tant en Ja proposta d'elements i obres fàcils i 
econòmiques, com en la flexibi litat de fases d'execució per 
poder realitzar-sc per parts fragmentades sense comprometre 
el conjunt final. En aquest sentit, s'estableix com a primera 
fase la que afectaria el moll de la Fusta, sense comprometre 
la resta d'espais, públics o privats. 

15. El pressupost estimat d'aquesta fase, considerant 
excavacions, obres civils i pavimentació, enllumenat, 
jardineria, mobiliari i ornamentació, volta els 350 milions de 
pessetes. 

16. Una última fase, que no per ser l'última és menys 
imprescindible és la que estableix la supressió de l'arrancada 
de l'actual moll d'Espanya, des de la prolongació de Ja 
Laietana fins al front esportiu dels clubs marítims. La 
importància d'aquesta obra per recuperar major superficie 
aquà.tica, donar-li imatge formal definida i unità.ria, visuals 
creuades a banda i banda, i enfrontament de les façanes del 
passeig dc Colom i Nacional no ha de ser subestimada, si, 
efectivament, es busca un nou front portuari dc Barcelona, 
en el qual la forma del port i de la ciutat tornin a 
reconèixer's com a solidàries en l'estructura, públiques en 
l'ús. i atractives en la memòria col· lectiva. 
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Alçat a/ mar. 



Vialiwt actual. 

Vialitat proposada. 

Piti d'aigua actual. 

Pià d'a igua 
proposat. 
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Projecte del Moll de la Fusta 

Aq uest projecte tracta el sector comprès des de l'arrancada 
de l Passeig de Colón, a l'altura de la línia frontal d'edificis 
de la Ju nta d'Obres del Port ( i del Govern Militar) fins als 
Porxos dits <<d'en Xifré>> i la façana de ponent de l'edifici de 
Llotja, abastant tot l'ample de l'explanada des de la línia 
d'aigua del moll dit «de la Fusta» (o també «de Bosch i 
Als ina>>) fins a la línia de façana de les edificacions sobre el 
Passe ig de Colón, mirant a migdia (des de l Govern Militar, 
doncs, fins a Correus) . 

Aquest sector té una superficie tota l 90.604 m2, i és quasi 
totalment horitzontal en el sentit longitudinal (Est-Oest), i 
lleuge rament pendent cap a l'aigua en el sentit transversal. 

El dom ini jurisdiccional d'aquest espai correspon en part a 
l'Ajuntament de Barcelona (un 57,6% aproximadament), 
una petita faixa d'un 3,3 % està afectada per una servitut de 
Renfe per la que passa un carri let dc transport industrial, i 
un 39, 1 % de la superficie la constitueixen ten;enys de l Port 
Autònom de Barcelona. Per tant, es tracta en la seva 
tota litat de terrenys de propietat pública. 

L'objecte del Projecte és establir les obres d'aquesta primera 
ac tuació que comprèn la reforma circulatòria del Passeig i 
Ronda litoral, separant el tràfic indusLrial de l'urbà, 
l'u rban ització i ajardinament, tant del Passeig com del moll 
per una efectiva utilitzac ió ciutadana d'esbarjo, i la 
construcció de l'aparcament públic i de la balconada 
superior amb els consegüents ponts de vianants sobre Ja via 
ràpida. 

Aquestes obres es descomposen en dues etapes: la primera 
etapa inclou: A) construcció de Ja nova Via Ràpida Litoral 
semi-deprimida; B) la reforma del passeig de Colon per 
converti r-lo en Saló amb funcions de «ronda» i eix de 
transport públic; C) l'arranjament de la plaça Correus, 
d'acord amb les noves traces viàries; i O) l'endegament de 
moll com a esplanada d'interès públic i ambiental. Queden 
per la segona etapa, la construcc ió de l'aparcament públic , la 
terrassa i balconada superior, els ponts, monuments, edic les 
de refresc i música, acaba ments decora tius, etc., i la nova 
ordenació de la porta de la Pau, plaça Colon i final de les 
Rambles. 

Ronda Litoral 

Aquesta obra arranca de la Plaça de Colon; suposa 
l'excavació d'una trinxera de 1,40 m sota la rasant actual de 
les calçades existents, pe r construir-hi la nova via 
que, recoll int el tràfic induslrial que vé i và per l'avinguda 
d' Icària cap el Poble Nou i Sector de Llevant de la ciutat, 
enll aci amb els nuxes del Paral·lel i de la Ronda litoral que 
escomet al peu de Miramar. 

L'excavació inclou demol ir les vies del carrilet, i part de 
la calçada d'actual circulació interna de l port. El terreny 
lateral es soportarà en la banda Nord per un mur dc 
fo rmigó, amb fonament corregut que ha de soportar mès tard 
l'estructu ra porticada de l'aparcament i les te rrasses. 

Saló de Colo n 

Es proposa reconvertir l'actual avinguda en una secció més 
fraccionada, formada per un saló central de 17,50 m, 
parcialment recercat de balaustrada, que constituexi un 
espai estàtic, atravessat tan sols pe r les lin ies d'autobús que 

57 



Vistts parcials de la 
maqueta del 
pro.JU/t. 

..._.___. ___ ........¡f~ : ~ • . o • : 

~ ....... ~ 
.~o:f ~o~~ _.~o: ¡;o'jl, 
¡¡, ................ lli.._. .............. * 
~ ......................... ..-'l<"!' .... 

58 

hi tindrien les corresponents parades. Aquest sa ló, de forma 
longitudinal, recordaria de lluny Ja imatge de l'antic saló 
d'Isabel II , enlairat una mica sobre el nivell de Ja vorav ia 
edificada. ~a mida d'aquest nou espai protegit vé marcada 
per la doble filera de palmeres: una ja existent, resta del vell 
passeig, i una nova, simètrica, respecte a Ja visual del 
monument, que es reposaria conformant l'espai simètric. És 
pel centre d'aquest eix, que circul·larien els autobusos, 
deixant a banda i banda voreres suficients per les parades , 
per jardinets i per bancs d'espera i de repòs. L'allumenat 
seria amb fanals tradicionals de principis de segle, de dos 
pàmpols, marcant doble linia sobre la calçada rodada. 

Aquesta seria de formigó tenyit, dissimu lant Ja diferència 
respecte a les voreres, per resu ltar més unitària la impress ió 
visual de tot l'ample del Saló. Les voreres laterals anirien 
acabades amb grava i sauló, donada la poca duresa del 
moviment a peu en aquest lloc, i per reforçar la imatge no 
mecànica d'aquest espai. El nivell completament horitzontal 
del saló, augmentarà la sensació d'independència de les vies 
de circu l·lació, de rasant declinant. 

La balaustrada fóra de terracota sobre el mur de 
mamposteria, i coronada igualment pe r passamà de formigó 
tenyit. Hi hauria jarros per flors i caps de peixos i animals 
en el capçat de les pilastres, i les escales i graons serien 
sempre del mateix granet del Maresme emprat per les 
vorades de calçada. 

A tots dos costats d'aquest saló, an irien les vies de 
circuJ.Jació general. Son vies d'aglomerat asfàltic, de 7,50 m 
cada una, rematades amb rigoles de form igó i vorades i 
entomals de granet. A la banda edificada, hi ha Ja vorera 
d'amplada que varia (des de 5,00 m cap a la plaça 
Medinaceli fins a 19,50 m cap a l'extrem de Correus) 
absorvint les diferències d'aliniació de les cases. Aquesta 
vorera, com la via que li és lateral, haura d'absorbir també 
les variacions de la rasant longitudinal que, des del punt alt 
de Medinaceli, cau lleugerament cap a la plaça de Correus. 

Aquesta vorera anirà amb paviment de panot, en continuïtat 
amb Ja resta de les illes edificades immediates. 

Les pa lmeres a plantar, són, lògicament, del mate ix tipus 
«Phoenix Dacti lipheraH que les existents. En Ja vorera 
Nord, els pocs plàtans existents, es substituirien per filades 
d'acàcies a trams, i una gran font pública a l'extrem Oest, 
on l'amplada és més exagerada . 

En la banda de mar, la via lateral no tindrà vorera fins no es 
construeixi la terrassa correguda. Mentrestant, Ja part de 
calçada existent que quedarà inutilitzada, es manti ndrà en el 
seu nivell actual poguent servir com aparcament provisional, 
excepte en els passadisos transversals que ja es rebuixaran 
per formar la rampa que permeti l'atravessament a nivell, de 
la Via Litoral. Tanmateix, aquest aparcament, hau ri a de 
passar~hi els dels autocars de la costa que tanta nosa fan allà 
a on s'aturen avui. 

Plaça de Correus 

L'endegament de Ja plaça dc Correus vé a soluc ionar la 
deficient situació de cruïlla actual, i a relligar Ja continuïtat 
de les traces del passe.ig de Colon (i ronda litoral) cap a les 



zones de llevant de la ciutat. El passeig de Colon està 
proposat sigui continuat amb una secció anàloga (transport 
p~blic al ~entre amb andanes laterals, doble fila de palmeres , 
v1als dc ClrcuJ.Jació a banda i banda, i vore res suficients per 
les façanes edificades) en tota Ja seva longitud fins al Portal 
de la Ciutadella (passeig Picasso). La nova via litoral, 
continUa per l'avinguda d'Icària cap al Poble Nou, Besós i 
eventual enllaç amb la tercera Ronda (Nord). 

La continuïtat de la via litoral obliga a retocar lleugerament 
l'actual tanca del Port de manera que permeti fer-se Ja 
meitat de la rotonda definitiva. Aquesta, permetrà 
l'intercanvi, gairebé continuo, entre la circul-lació ràpida i la 
urbana, amb girs i esperas suficients. També l'actual plaça 
d' Antonio López, s'arranja de manera més adequada 
formant una ampli a rodona de giravolt, i disposant una 
plataforma de vorera per l'edifici de Correus més 
proporcionada que l'existent avui. Tota l'ordenació reconeix c_ _________________ _j 

la importància de l'eix visual que des de Ja via Laietana mira 
cap el port, i, encara que, en aquesta etapa, el moll de 
Canaries seguirà obstru int la visió de l'a igua, serà ja un gran 
progrés veure la gran plaça circulatòria. Alli, l'amplia gespa, 
i els motius arbòries i escultòrics amb que s'ajard ini, 
donaran a la visió llunyana, un terme digne i amable. Valia 

pena considerar que la mida interior d'aques1a illa, un cop ~~~~~~~~~e;~=~E~~:~ complerta, és d'uns 80 m de diàmetre, molt semblant a la de 
la plaça Macià, o Ja de Ja plaça Tetuan, i comparable també 
a la projectada com base del monument a Colon. 

Moll de la Fusta 

L'objecte del projecte ês condicionar el moll actual per a la 
seva utilització oberta al públic, convertint-lo en un ampli 
passeig de palmeres paral-leles al mar, apta per a l'oci 
fam iliar, les festes representatives ciutadanes; recepcions, 
exhibicions i parades; celebracions populars i esportives, i, 
en gene ral, per a una atractiva compenetració entre el Port i 
la Ciutat, d'acord amb Ja secular importància d'aquell i les 
modernes exigències d'aquesta. 

El marcat caràcter urbà del front marítim, objecte del 
projecte, ha portat la preferència d'una plantació, a la vegada 
regular i de gran escala, que permet el reconeixement d'una ' 
imatge característica. Les altes palmeres són, en aquest 
senlit,- de màxima adequació, perquè permeten una imatge 
conjunta, poderosa, amb una disposició simple de llur 
plantació. l' 

Llur altura, sobre tot havent estat elegides les del tipus 
«Washingtonia», de màxima esveltesa, permet Ja clara 
visibilitat a llur través en les visuals creuades i diagonals, 
assegurant la perfecta comprensió simultània de la totalitat 
de l'espai , que ês llur millor atribut estètic. 

Llur disposició espaiada, a una distància de quasi 20 m. , 
assegura la claredat i Ja bona assolellada d'un front de mar 
perquè sigui Util a una ciutat que ês, substancialment, una 
ciutat d'hivern; i ês per als càlids matins invernals i per a la 
suavitat de les temperatures med iterrànies que ha d'orientar 
llurs millors atractius. 

A mês, el caràcter tardo-vuitcentista i quasi romàntic de 
l'arquitectura de la zona, amb les seves nobles façanes de 
dimensions mi~anes i l'escala intermèdia dels seus elements. 
s' identifica plenament amb la presència de la pa lmera com a 
referència composta, mòdul vegetal del mateix ordre 
arquitectònic que edificis i espa is. Res de nou , ja que des de 
la seva formació, el passeig, que fou primer d'Isabel II i 
després de Colom, va tenir ja la seva doble fila de palmeres. 
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Planta del projt•t:lt' 

St•càod<'l M oll . 

.I · · 

de Ics quals avui encara en subsi steix una part. 
Naturalment. no ¡xxiem entendre l'ordenació d'aquest moll 

independentment del projecte del seu marge ciutadà. on 
di sco rren les vies de circulació. l'aparcament subterrani i el 
balcó-terrassa sob re el port. i la pròpia reordenació del 
Saló de Colom. 

La circulació lenta del Cinturó del Litoral ês solucionada. en 
el projecte final. amb una via deprimida que. en e l seu senti t 
Est-Oest. di scorre sota la terrassa. i. en el seu 
sentit Oes t-Est. descriu un arc suau que reforça la unitat 
visual del passeig del Moll i evita trencadures excessives en 
el seu enllaç a la porta dc la Pau. En paral-lel al seu arc. 
hom estable ix la via dc tràfic portuari. interior al recinte del 
moll. també lle ugerament deprimida per no forçar els passos 
de vianants superiors a tra ves de les tres passarc l·lcs. 

Aquesta via se ria reconstruïda amb el mateix empedrat 
preexistent. i ai xi formaria una unitat d'espai i de material s 
amb la resta del moll. L'esglaó del seu desni vel l seria marcat 
amb pilons de pedra artificial. tenyit i amb esca linates dc 
pedra ca lcària . 
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Hom farà la plantació de palmerar, tipus (( Washingtonia 
Robusta)), en pous de terra preparada, 
de 2,00 X 2,00 X 2,00 metres de volum, i la seva plantació 
al terra anirà protegida amb sots metàl·lics estriats, de ferro 
galvanitzat i pintat. Aquestes palmeres altes serien comple
mentades amb d'altres de tipus més baix, però de fullam més 
vistós i intensiu (Phoenix Canariensis), que, col·locades 
d'escorç, donarien la imatge de duplicació o ombra 
respectiva en les visuals de conjunt. Aquests exemplars, de 
singular calitat i, avui dia, de dificil obtenció, anirien 
abrigats en llurs peus amb una base d'heura verge i estesa, i 
assegu rarien la qualitat cromàtica i l'esplendor visual del 
passeig. Aquest és organitzat, segons la lògica del paviment 
ja existent, en tres bandes longitudinals d'esplèndid empedrat 
basàltic , de gran tamany, compost en diagonal respecte a 
l'andana central de 9 m d'ample. A l'extrem, remata el 
pave lló triangular ex istent del Dispensari Assistencial del 
Port. Aquest paviment serà repassat en les seves imperfec
cions, netejat i anivellat on hagi sofert grans moviments o 
superposicions de regades asfàltiques i de formigons, 
completant-lo, així mateix, a l'extrem Est, per darrera el 
Dispensari, fins arribar a la totalitat del Passeig. 
En el seu extrem Sud, dóna axialment a la façana posterior 
de l'edifici de la Junta d'Obres, façana a Ja qual, en 
consonància, hom proposa d'afegir un cos agregat que a tall 
de portal i nova façana converteixi el seu actual caràcter 
secundari en un altre de més digne de presidir el passeig. 

Davant d'aquesta, hom projecta una disposició ordenada de 
l'estacionament propi de l'edifici que, en tenir entrada 
directa, adquiriria un veritable valor d'accés principal. 

Aquest seria separat del passeig pUblic per una barrera 
vegetal enjardinada i per una reixa metàl·lica de qualitat. 
Com a teló intermedi hom proposa una font monumental que 
cobreixi la zona privada d'estacionament de la Junta 
d'Obres i doni un final precís a l'andana central. 

Podria ser una font escultòrica a encarregar especialment a 
un artista de qualitat excepcional, amb indicacions de treball 
sobre la seva referència al lloc en què és instal·lada. 

Proposem la recuperació d'algunes figures del mestre Miquel 
Blay, avui sense aprofitar, existents en dipòsits de museus 
locals, sobre un suport o un fri s, en baix relleu , de nova 
elaboració, que els donés una interpretació totalment actual. 

Recomanem l'escultor Francisco López, exponent del 
reali sme escultòric, i deixeble directe del mestre Miquel, per 
a idear i realitzar el grup escultural. Aquest grup podria 
integrar-se en un sortidor pla, com un estany a terra , i 
incorporar-se a l'especejament dels Bombardins com en la 
del Stachus de Munic. 

Sobre aquest eix escometria la rampa de vianants que, amb 
pendent suau (apta per a minusvàlids i cotxets infantils), 
descendeix de la passarel·la primera. Les altres dues 
passarel·les restarien elevades, tot proporcionant punts de 
vista i passos inferiors que donen interès i varietat al 
passeig. 

El pont central és projectat amb una major importància. Es 
compon de tres trams: el primer, d'uns 13 metres de longitud 
i una passarel·la sobre la via ràpida, formada per un tauler 
de formigó pintat de color rucsia, i una balaustrada de 
ceràmica igual a la de la balconada. 

Aquesta passarel·la accedeix a una plataforma sobre el vial 
intern del port, plataforma tractada a tall de templet com a 
punt més elevat de tot el conjunt. Va senyalat als cantons 
per vuit columnes de formigó, també tenyit, i la balustrada 
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acompanya sengles peces mestres de ceràmica, ben bé al 
mig, que allotgen un rellotge a cada cara. El terra decorat 
descendeix sobre el moll per una escalinata de pendent 
suau, que permet d'admirar la vis ió del port i, fins i tot, 
d' incitar a asseure 's descuidadament als seus esglaons. Una 
plataforma escalonada soluciona el lliurament al terreny, i 
aquesta serve ix , a la vegada, per a distribuir sortides i 
entrades en totes direccions, i d'estrada eventual de 
recepcions, parades o festivals. El pas de l'esca linata, aixi 
com la seva barana, serien de pedra ocre de Tarragona. en 
contrast amb el siena fosc de ls balustres de terracota. 

La tercera passarel·la elevada, la suggerim com una 
estructura metàl-lica que , travessant el passeig, donarà lloc a 
un recorregut visual, amb diferents angles, sobre tot l'horitzó 
del port. Desembocaria junt al quiosc de música, emplaçat 
entre la plataforma central i el límit Est del passeig. Aquest 
quiosc podria ésser objecte d'un concurs arquitectònic, pe r al 
qual suggerim dues estructures dibuixades en el pla: la 
tradicional, per a banda de mUsica i cobla de sa rdanes, o 
l'eStructura tridimensional, suport de focus, altaveus i 
plataformes per a actuacions de conjunts o solistes 
d'escenografia mès moderna. El quiosc hauria de disposar, a 
part de l'escena per a les actuacions musicals, d'una base 
semienterrada, amb capacitat per a ésser dipòsit de material, 
cadires i altaveus, central de comandaments elèctrics, 
lavabos i telèfons. 

El projecte disposa d'enllwnenat puDiic de tres tipus: el fanal 
(<C iutadella)>, rèplica fidel de ls existents al parc del mateix 
nom, amb quatre braços i cinc llums, amb globus de vidre 
translúcid, i bombetes de 250 vats. Formen la il·luminació 
del passeig central. Són de ferro colat i base 
pre-fabricada de pedra artificia l. 

Els del tipus <(Llanterna)) va n col·locats al llarg del moll i 
són, també, de ferro colat, amb bombetes de 250 vats. Junt a 
la via de tràfic portuari , hi aniran fanals del tipus «Oval>), 
comú a les vies municipa ls, amb globus glaçats i bombetes 
de 250 vats. 

Hom projecta, també, els bancs de fusta que han de donar 
confort i caràcter al passeig, i les proteccions metàl·l iques 
dels peus de les palmeres ((Washingtonia». 

L'execució d'aquestes obres al Moll de la Fusta seran al 
càrrec del Port Autònom de Barcelona. 



Plaça de la Mercè 
Obro realitzada. 

Servei de Projectes i E lements Urbans 
AJunta meni de Barcelona 

Lluis Mestras 
Cap de servei 

Ramon Sanabria 
Pere Casajoana 
Rosa Maria Clotet 

La plaça de la MercC, fins al setembre de 1981 , es reduïa a 
uns espais residuals sargils per la reculada de la façana de 
l'església. 

L'església de Ja Mercè, que dóna nom a la plaça, va ser 
construïda el 1267. Entre els segles XIV i xv, va ser • 
reformada, i el segle XVIII s'hi va afegir el convent veí. 

El 1775 Josep Mas va dirigir la renovació total de 
l'ed ificac ió, tal com ha arribat als nostres dies. 

El 1888 es dóna forma a l'actual cúpula i és coronada 
amb una imatge de la mare de Déu de la Mercè , i refeta el 
1940, per Mique l Oslé. 

El mes de setembre de 1981 fina litzen els treballs de 
demolició del conjunt d'edificis que s'alçaven als carrers 
Ample, Brail le , Mercè i Voltres . 

Aquest esponjament ha constituït una millora considerable 
en la trama urbana. Les proporcions de la plaça resultant 
constitueixen un espai insòlit. L'altura de ls edificis que 
l'envolten no supera mai la mida menor de la plaça. 

La façana principal de planta corbada de l'església 
barroca de la Mercè, que presideix la plaça, la converteix en 
exemple únic a Barcelona. 

Això i el neobarroquisme de la Cambra Oficial de 
Comerç de Barcelona li donen una nota barroca enmig de l 
conj unt d'ed ificis d'arqu itectura barcelonina de final de 
segle . 

La plaça penja d'una artèria important del barri, el carrer 
Ample . Carles V va obrir aquest carrer i hi va fixa r la seva 
residènc ia. D 'aleshores ençà es va convertir en l'artèria més 
important de la ciutat, habitada per la classe alta barcelonina. 
Fins a final del segle XIX va conservar la seva importància 
amb ed ific is distingits habitats pe l capità general , el 
governador civil i el marquès de Comilles. 

El projecte proposa d'empedrar tota la plaça a la manera 
de ls espais oberts de l casc antic, com la plaça Sant Jaume o 
la plaça del Re i. 

El dibuix del paviment pretén centrar l'eix de simetria de 
l'església i un encintat al terra remarca la voluntat de 
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protagonisme de l'esglés ia, deixant lateralment les 
excentricitats de la plaça. 

Tres estendards col-lacats a l'esquerra de l'església ajuden 
a corregir aquesta excentricitat. 

Al fons de la plaça i al costat oposa:t a l'església, un 
estany i uns arbres pretenen crear un àmbit més recollit. 
L'estany incorpora l'escu ltura de Neptú de l'escu ltor 
Adria Ferran, del segle XVIII , emplaçada antigament al pla 
del Palau de la Barceloneta. Quatre petites esfinxs 
completen el grup escu ltòric, obra de l'escultor Celdoni 
Guixó, donen aigua a la font. 

Seguint l'alineació del carrer Ample es col· toquen uns 
ll ums de fosa i uns bancs en filera al costat assolell at de la 
plaça. 

Els criteris que han suportat el disseny del pedestal del 
motiu escultòric , son mecanismes apresos de l'escultura 
neoclàss ica, entenent el grup amb dos grans subdivisions . 
Els elements ornamentals son aquells que ofereixen la pròpia 
descomposició del materia l, de la textura i de ls elements 
adosats de bronze, per tal de conduir l'aigua . E l paper de la 
font s'enten con un conjunt, que forma tant la materialitat de 
la pedra, com els elements més eteris de l'aigua i de ls seus 
elements conductors. 
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Santa Caterina, 
Sant Pere, Santa Maria 
i la Ribera 

Cntt>ris i obj« tius dt p /an(jr¡ men/ apro..,m per la Com issitJ M rm icipa / 
Permallt nl t/ 11·6-81. Pla l;.'specia/ de Riformolnteriore rr curs de 
rtda~:t:ió. 
Att~tll.:io•u dt pltln(jamull rn cur:~: 
Modificació dt>l P G M rttOIIsidtrQnt lih ingwda C(.lmb6 i t>l corru 
Ml ndt:Nuílt:. 
ACIUIICÍOII.I'puntuafsd'obnsiproj«ltslll curs: 

~:";h:~~;ó,. ~~esc:;·~:r~::ld' de' {¡::~~;~:/J~~S~~~~~P~~fl~,a~ ~:;s;;,~~~ 
dt> Srmt Pt>rt>: rrlrabilitació d'lrabitalges a la ma11sana Camu~·Rec-

r1u~~t!ê~:;!~i A;~~;~;~f,.!,~~~~~!"f~:~: ::,.:f:::/!~,'d!~%- del 
Bam: fJdaptacfó dels palaus del ro rrer Mon/cada per a usos m ust>istics. 

Ricard Fayos, Rafael de Caceres 
Pedro Dominguez 
Col·laboradors: Joan G alimany, Pere G iol, Carles Pareja 

El sector oriental del centre històric dc Barcelona, de !init per 
la via Laietana , carrer dc Trafalgar. passeig de Lluis 
Companys i passeig d' Isabel 11 , està format pels ba rris 
hi stòrics de Ribera, Sant Pere i Santa Caterina, encara que 
ac tualment puguem considerar-lo com una gran unitat de 
gairebc 50.000 habitants. 

Respecte a la resta de la ciutat antiga, hem dc dir que 
presen ta unes diferències molt importants. D 'una banda, pel 
que fa a la seva morfologia, és l'única zona el desenvolupa
ment de la qual ês realitzat totalment al ll arg dc l' Edat 
Mitjana, i, d'altra banda, respecte al cos social que la forma, 
són obrers no marginals, a diferència d'altres sectors de 
característiques semblants. Les condicions de vida d'aquesta 
comunitat estan definides per una forta densitat, una gran 
deterioració de l'habitatge i la inexistència d'equ ipament de 
barri adequat. 

Les operacions de renovació urbana que, al llarg del 
segle XIX hom realitza al centre històric de Barcelona, les 
loca litzem totes fora del sector, per la qual cosa la seva 
estructura urbana pateix un procés de degradac ió, que és 
agreujat per circumstàncies molt dive rses (obertu ra de la via 
Laietana, planejaments agress ius no rea litzats, etc.). 

EI Pla Comarcal en vigor recone ix Ja necess itat d'una 
renovació urbana i proposa entre altres mesures, que es fac i 
mitjançant l'obertura de ducs grans vies el traçat de les quals 
constitueix la res ta d'antics plans dc reforma interior 
(Baixeras, Vilaseca, Darder). 

L' impacte sobre els continguts fí sics i socials de les zones 
afectades, que hom va concretar en processos d'expropiació 
i la consegüent expulsió de llurs habitants, provocà una forta 
reacció popular en defensa de l dret de permanència. 

El començament d'aquesta resistència al P.G.M ., per a 
una millora de les condicions de vida de l barri , aglutinada 
per !'(<Associació de Veïns del Casc Antic», marca, tambê, 
l' inici d'una sèrie d'estudis d'alternati ves al Pla, que 
culminen amb l'encàrrec, per part de l'Ajuntament, del 
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present estudi dc criteri s i objectius per a la redacció d'un 
Pla Especial de Reforma Interior. 

Canelfs de 
•d.. 'Associació de 
VefnsdeiCasc 
Antic». 

Formació i 
desem·olupament 
del Centre Històn·c 
de Barcelona. 



La necessitat del P.E.R.I. 

La necessitat d'un Pla Especial de Reforma Interior per al 
sector ês ben palesa en el P.G.M. Aquest el proposa com 
l'i nstrument per al desenvolupament dels seus objectius i 
determinacions. 

En el moment de redactar el P.E.R. I. , de tota manera, la 
renex ió sobre alguns aspectes de l P.G.M. ens portan a 
reconsiderar ll ur validesa en aquests mome nts, sobretot pel 
que fa al tema de Ja xarxa vial. 

L'accessibilita t al centre de la ciutat 

a) Com ja hem esmentat, les vies projectades pel P.G.M. 
constitueixen un residu d'anteriors Plans de Reforma que 
quadriculaven el Centre Històric i perseguien la seva total 
trans formació. 

Al ll arg del temps hom ha anat ¡x¡sam en crisi aquest model 
d'actuació, tant per raons culturals, de com entendre les 
intervencions sobre un centre històric, com pe r la incapacitat 
econòmica de dur-les a terme. Crisi ben clara des del 
moment que cada Pla de Refonna que hom aprova suposa 
anar un xic més en rera quant a la propos ta anterior. 

En el P.G.M. patim el final d'aquest procés i hom mostra 
clarament la gran constradicció que suposa adoptar només 
allò que resta d'un model. Per exemple, en programar 
l'avinguda de la Catedral, de 30 metres d'amplària, que 
acaba en un cu l-de-sac, prec isament al centre de la ciutat, 
però que originàriament travessava tot el Centre Històric 
fins a la Ronda. O la proposta d'allargame nt del carrer 
Méndez Núñez, ja que aques t és, de tots els carrers que 
primitivament creuaven el barri en vertical, el més 
innecessari de perllongar, perquè coincide ix la seva funció 
amb la de les vies perimètriques que ja existeixen (els 
carrers del Comerç, de Martínez Anido, etc.), i perquè, 
d'altra banda, coincideix amb el conjunt d'espais urbans més 
importants del sector: plaça de Sant Pere, basses de Sant 
Pere i plaça de San t Agustí. 

b) La connex ió en sentit vertical, que podria justificar 
alguna de les obertures, cada cop és mCs in necessària potser 
perquè només estava recolzada en l'ex istència d'activitats 
que hom desenvolupava al front matitim, com és ara el 
Bam, l'estac ió de França, etc., ja que aquestes, dins la 
politica de descentralització plantejada a nivell d'àrea 
metropolitana, són tras lladades cap a sectors no tan 
congestionats. 

e) Les intervencions d'aquest tipus no són eficaces per a 
resoldre els problemes de congestió, perquè, sens dubte, les 
grans artè ries l'augmenten en comptes d'alleugerir-la. 

d) Les noves vies no solucionen la desconnexió de l'interior 
del Centre Històric, perquè fan ll ur via al marge de la lògica 
de la trama medieval, sense relacionar-s 'hi i sense se rvir 
d'eixos de distribució, perquè llurs vores edificades serveixen 
de barrera més que d'enll aç, tant per ll urs caractetistiques 
fís iques com per les activitats que acullen. 

Incidència i característiques de la renovació 
urbana 

Un altre aspecte important és cons iderar la capacitat 
renovadora i ordenadora de l model proposat pel P.G.M. 

Quant a això, observem que: 
a) L'eficàcia de la renovació se centra només a les vores de 
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Redundància de 
sis temes de vies: e/ 
sistema d'espais 

;,:;:;:1e~ ~?/%1. 

La transparincia en 
sentit ~·enical per a 
la circulació de 
n'anants estil 
garantida per la 
trama vidria 
medie~'(l/. 



Pla Bai.xeras. 1889. 

Pla Vilaseca, ~·enió 
del 1941. 

; ¡.,~;~;"'\.~""':r ¡f ~ri~i:e~~~~~:s~~ ~=e~~~a d~fi~~~n=cia~:~c~~~i~~ la 
b) Les dues vies proposades a l'àrea, per llur traçat i per 

JL llurs característiques, no organitzen el teixit que travessen. 
;Ú e) En aquest mate ix sentit, la inexistència de prev isió de 

O 
nous equipaments ignora no només les necessitats urgen ts de 

! . la població, sinó el paper ordenador i de qual ificació urbana 
J O que hom aconsegueix amb aquesta solució. 
f 0 d) El sistema de gestió proposat dc grans areas edificades 

podria comportar la desaparició de l cos social de Ja part 
sobre la qua l actua. 

No rmes i ordena nces 

Hi ha tres tipus dc qual ificacions de zones en el marc de l 
P.E.R.l.: 12b, 15 i 14a. 

A les Nannes i Ordenances que per a elles hom estableix , 
hi observem: 

a) La no protecció real del patrimoni construït a Ics zones 
12b i 15, que prec isament abonen la conservació, per falta 
de matisos, quant a les possibilitats que té la substitució 

·-=~':c"'-';;-f"". cdificatòria. 
b) Qualificació com a 14a de molts elements que figu ren 

en el catàleg municipal d'edificis, tot de ixant-los en una 
situació que fa impossible la seva conservació. 

e) Dificultat mitjançant l'apl icació de les Normes i 
Ordenances higièn iques de la conservació dels valors 
tipològics i d'ús dc l'edificació, perquè aque lles no són 

• ·I apropiades a les característiques del sector. 
1 d) Inadequació de ls paràmetres fixats per les àrees de lfi reforma interior (edificabilitat, dens itat, etc.), que fa que 

1~ actuïn en contra de ls valors que hom pretén de conservar. 
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Conclusió 

Tots els comentaris anteriors ens permeten de contemplar les 
importants contrad iccions ineficiències que conté el P.G.M. 
pel que fa a les seves propostes per al Centre Històric. 

Les raons d'ordre social, cultural i urbanístic, manifestades 
fins ara, el questionen en molts aspectes, però, sobretot, en 
un de ls seus aspectes fonamentals i que és la base de la 
in tervenció: l'obertura de grans vies en el teixit medieval. 

A partir d'aquí només resta el desenvolupament del 
P.E.R. I. , previst pel P.G.M., per a l'àrea que tractem, amb 
uns objectius i uns mecanismes adequats a la real itat actual, 
que comportarà a la modificació del pla vigent, buscant 
un marc de referència útil. 

Objectius 

El conjunt de propostes que presentem arrenquen d'uns 
objectius bàsics alguns dels quals foren formulats després de 
l'anàlisi de la problemàtica urbanís ti ca, i d'altres assumits ja 
abans , car constitui"en elements cultura ls, socials o po lilics 
de ls quals sorgia la necessitat de l pla. Aquests objectius són: 

1. La permanència de l'actual cos social (residents, 
comerciants , artcsants, etc.) que consolida aquesta 
comunitat, l'única objectivament interessada en la 
conservació de la ciutat medieval amb tots els seus 
continguts fisics, funcionals i socials . A parti r d'aqui 
proposem, doncs , de mantenir l'actua l densitat m i~a n a de l 
sector (700 hab/ ha, en descens) i corretgir el desequi libri 



Els usos d~ planta 
baixa terciaris 
mostren un sist~ma 

C:O:;'!e~~ 1/t;:t~ ilo 
residencia. 

Les intensitats del 
flux de vianants, 
detecten una manca 
d'acti~itat a la part 
oriental del barri. 

A la franja oriental 
hi ha malts solars o 
edificis en desUs, 
gairebé tots de 
propietat municipal. 

Les intensitats 
circulatòries a la 
xarxa viO.ria interior 
són poc importants 
respecte als 
problemes qu~ 
generen. 

Lo. densitat de 
poblaci6 i la sem 
distribució. 

Les cases de 
Fantseri: un teixit 
urbà en perfectes 
condicions. 

Les zones interiors 
del barri 
constitueixen el 
màxim exponent 
d'una estrvctura 
urbana degradada. 
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'1'11'!1'.111 .. 

_11.11 •• 4"1 I I 1 '~ 

L. I I ï . 
.!!-~-- , .. 

67 

que actualment existeix en els diferents sectors (densitat 
màx. 1.000 hab/ha - densitat mi n. 450 ha b./ha) a través 
d'una adequada politica de l'habitatge. 

2. Mantenir l'equilibri tradicional, entre residència i 
activitats comercials, artesanals i petita indústria, que 
caracteritza la ciutat antiga. 

3. Revitalitzar la franja oriental del sector, on actualment 
hom observa una davallada de l'activitat, mitjançant 
l'augment de la seva intensitat d'ús, a través de Ja 
localització d'habitatges nous i d'equipaments públics de 
caràcter preferentment local, en tots aquells solars i edificis 
infrautilitzats. 

4. Adoptar un model de circulació perimètrica, que eviti Ja 
penetració innecessària dels vehicles a l' interior del sector, 
recolzat per un servei d'aparcaments externs, que faciliti 
l'accés als no residents i permeti un grau de motoritzac ió 
normal als veïns. I proposar mesures de restricció de la 
circulació i de reserva d'illes de vianants per tal de millorar 
el funcionament de la xarxa vial interior. 

5. Mantenir la xarxa vial bàsica del barri, entesa no només 
com el suport de la imatge tradicional que hom vol 
conservar, sinó reconeixent també la seva capacitat 
ordenadora i la seva importància com a centre de relació del 
veïnat i perllongament immediat de l'habitatge. 

6. Conservar el patrimoni històric, urbà i arquitectònic del 
sector, entenent com a ta l no només els monuments 
d'indiscutible valor, sinó tots aquells elements que 
constitueixen l'exponent d'una determinada època i ens 
permeten la lectura de la història de la ciutat. 

7. Renovar les zones més degradades del teixit urbà, 
proposant la substitució d'aquells edificis inservibles o el 
remodelatge de l'estructu ra urbana d'aquelles àrees on això 
calgués. 

8. Esponjar el teixit urbà amb sistemes directes mitiançant 
la creació de nous espais públics a les zones a remodelar, o 
bé indirectes, com és ara la reducció de profunditats 
edificables o millora dels tipus d'edifici a les zones a 
conservar. 

9. Reequipar el sector, tot cobrint els dèficits de dotac ions 
de caràcter local, a través de la recuperació d'edificis en 
desús o a través de la construcció de nous edificis a les 
zones de remodelatge. 

lO. Plantejar Ics intervencions de manera que permetin una 
execució autònoma i que, per tant, facin flexible la 
formu lació d'un programa d'actuació. Paral·lelament, 
plantejar intervencions coherents amb el P.E.R.I., 
rea litzables dins el pla actual. 



Pldnolde l'estat de 
f'edijicocid. Els 

foscos són els 
edificis en mal 
estat. 

Pldnol 
d'habitabilitat. Els 
foscos són els 
edificis inhabitables. 

Pla General 
Metropolita: zones i 
sistemes(sector 
oriental Centre 
HiStOrie). 

L'alternativa al P.G.M. 

Els objectius urbanístics esmentats contradiuen, a vegades , 
les opcions i els instruments del P.G.M. Per aquesta raó, la 
primera tasca del P.E. R. I. serà modificar· lo parcialment per 
tal de disposar d'un pla marc, on sigu in poss ibles 
intervencions coherents amb els objectius citats. 

La modificació de les qualificacions del P.G.M. ha es tat 
basada en una anàlisi urbana de l sector, que contempla 
aspectes morfològics, socia ls i funcionals. 

Les conclusions que n'han tret permeten, d'una banda, de 
formular propostes globals (com és ara l'estructura general 
de ls sectors o els aspectes morfològics de la normativa) i, 
d'altra banda, d'establir tractaments específics de les àrees 
de problemàtica homogè ni a. En base a tot això, definim a 
nivell d'illa, les següents qualificacions: 

Zones de conservació de l'estroctura urbana (C) són 
aquells els problemes de deteriorament de les quals es troben 
exclusivament a l'edificació, i, per tant, la renovació és 
plantejada a través de Ja seva rehabil itació o substitució. 
Hom dictarà, per tant, dues normatives: una dirigida a 
determinar quins són els edificis a protegir i de quina manera 
han d'ésser rehabilitats, i l'altra que regularà les condicions 
d'integració en el context dels nous edificis que substitueix in 
els no protegits. 

Zones de remodelarge de l'estroctura urbana (R) són 
aquell es l'obsolescència de les quals afecta llur estructura i 
Ja fa irrecuperable. La regenerac ió, per la necessitat de 
proposar una alteració del teixit urbà , serà formulada a 
través d'estudis de remodelatge que el P.E.R.I. definirà. 

Equipamems (E). Qualifiquem així aquelles construccions 
incloses en un te ixit urbà que hom ha dc conservar, i que 
tenen característiques d'edifici públ ic. La qualificació «E» és 
aplicada en aquell s casos en els quals, atesa la situació i les 
condicions del solar o edifici, és possible un aprofitament 
mixt d'equ ipament i habitatge de promoció pública. 
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Proposta de zones i 
sistemes que e/ 
P.E.R .l. contindrà 
en substitució del 
P.G.M. 



Espais lliures (V). Qua_lifiquem aix í aq uelles petites illes, 
que el Pla Gene ral ja considerava com a jardins, la supressió 
de les quals pot significar l'esponjositat de l'àrea on estan 
situades. 

Zones de conservació de l'estructura urbana: 

Zones de conservació: Protecció d'ed ificis 

La conservació d'un cert nombre d'edificis es necessària pe l 
gran valor intrínsec d'alguns d'ells (històric o arquitectònic); 
però tambe, en d'altres casos, per la seva aportació a la 
imatge urbana del sector. En tots ells, l'interès per la seva 
conservac ió no és nomes cultural, sinó tambê social i 
econòmic, perquè hom aprofita el patrimoni constrït 
encara útil. Aquests edificis poden esser classificats en dos 
grups: 

I . Edific is singulars, considerats com a monuments, que han 
estat històricament les fites entorn de les quals hom ha 
organitzat l'estructura urbana del barri. Santa Maria del 
Mar, la capella de MarcUs, o el Born en són alguns 
exemples. 

2. Edificis residencials que s'ajusten correctament a la 
tipologia de cada època (bàsicament reduïda a la casa 
artesanal de l'Edat Mitjana, i a la casa de veïns del 
segle XIX). 

Normativa de protecció 

Els edificis que proposem de conservar són qual ificats en 
cinc graus de protecc ió, segons el valor apreciat a nivell 
tipològic, arquitectònic, històric o funcional. La nonnativa 
regularà les obres permeses a cada grau de protecció, en 
funció de ls valors que en cada casa hom preten de protegir. 

Tots els edificis del sector quedaran classificats o exclosos 
pe r a llur lliure substituc ió tal com mostrem en el fragment 
del plàno l «Regu lació de les zones de conservació)). 

Grau Tipus d'edifici Valor que cal protegir Obres penneses 

Caràcter singular. El conjunt. 
Unitat d'estil. Bona 
conservació. Valor 
arquitectònic. 

Caràcter singular. Estat Les parts originals 
deficient o modificacions recuperables. 
degradants. 

Restauració. 

Projecte de conjunt. 
Restauració de les 
parts originals. 
Nova arquitectura, 
respectuosa, a la resta. 

Residencial en sèrie. 
Claredat tipològica. 
Bona conservació. 

Constants Rehabilitació. 
tipològiques (façanes, Millores higièniques. 
estructura, patis, Redistribució 
balcons). condicionada. 

Recuperació dc les 
constants 
tipològiques. 

Residencial en sèric. La façana. Substitució. 
Conservació de les 
façanes. Coherència 
de façana i nova 
planta. 

Interès exclusiu dc 
la façana. 

Posseïdor d"un clement L'element. 
arquitectònic d'interès 
(pati, portal, etc.). 

Restauració de 
l'element. Projecte de 
conjunt. 
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Ets edificis de 
caràcter singular. 

Els tipus d'edificis 
residencials. 

Elements 
d'ident(ficaciódefs 
n'pus ed(ficatoris. 

Fragment del pfdnol 
de qualificació dels 
edificis en cinc 
categon·es. 



Procés d'evoluci6 
dels tipus 
arquitectónics. 

Seccions 
caracterlstiques. 

Fragment del pldnol 
de regulació de la 
substitució dels 
edificis. 

M odels per regular 
la substitució dels 
edjfici:r. 
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Zones de conservació: 
Substitució dels edificis 

Conservar el caràcter de la ciutat medieval és un dels 
objectius del Pla Especial , la qual cosa serà assolida tant a 
través de la conservació dels edificis d'interés, com 
mitjançant el manteniment dels eixos històrics principals 
(Carders, Argenteria, Born, Sant Pere , etc.) la permanéncia 
dels quals possibilita la lectura de la història de la ciutat, 
patrimoni col-lectiu de la comunitat. 

Aquests traçats han demostrat una gran capacitat 
ordenadora en acollir, al llarg del temps, diferents 
plantejaments tipològics i sintàctics (gòtics, renaixentistes , 
neoclàssics, modernistes o ecléctics) dins un procés que no 
podem donar per acabat i dins el qual l'arquitectura moderna 
pot ésser inclosa d'una manera satisfactòria. 

Regulació de la substitució 

La redacció d'una normativa per a la substitució de 
l'edificació és basada en l'observació del procés històric dels 
continguts formals de l'arquitectura residencia l del centre 
històric de Barcelona. Des de la casa artesana fins a la casa 
de veïns del segle XIX hom mostra una continua 
transformació formal que és identificada a través dels seus 
elements i que esdevé en certa manera estable amb els 
models dels mestres d'obres del segle XIX hom mostra una 
models dels mestres d'obres del segle XIX. La generalització 
dels continguts tipològics distributius i d'edificació, 
l'autonomia sintàctica de la façana respecte als 
condicionaments doméstics, el sistema compost, també, de la 
façana, etc., són alguns dels aspectes que els caracteritzen. 

Els elements de l'esmentada arquitectura, les relacions 
compostes i els seus mecanismes formals són la referéncia 
de la nova arquitectura que proposa el P.E.R.L, regulada 
mitjançant una normativa que tingui en compte els 
paràmetres urbanístics, higiénics i estétics, expressats a 
través dels models. 

Normes reguladores dels paràmetres urbanístics 

A través d'aquestes normes , i amb l'ajuda d'un plànol 
I : l 000, hom regularà les condicions de substitució dels 
edificis no protegits: alienació de vial, profunditat edificable i 
secció característica. A través d' aquesta serà controlada 
l'alçària de la planta baixa, de la planta pis i l'alçària total, 
les característiques i l'ús de cada una, així com els elements 
de façana: tribunes, balcons, etc. 

Normes regula dores dels paràmetres higiè nics 

Prenen com a base les Normes i Ordenances Metropolitanes 
adequades als objectius del P.E .R.L per tal de fer 
compatibles els aspectes estétics i els higiénics. 

Normes reguladores dels paràmetres estètics 

Contemplen la regulació a través de models de les 
condicions tipològiques, compositives i d'acabat de les noves 
edificacions. 



Alçàries de 
l'edificació. 

pb. + 5 p lantes. 
pb. + 4 plames. 
pb. + 3 plomes. 
consmu:ció sobre 
terrat. 

Valor arquitectònic i 
edat de l'edificació. 
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(grau 4). 

Localització dels 
exemples. 

Alçàries de 
l'edi fi cació. 
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Zones de remodelatge: 
Manteniment de l'estructura urbana 

Proposem el remodelatge de le s zones de teixit urbà 
degradat, la simple substitució de les quals no seria suficient 

per llur rege neració, bé perquè ès necessària la rectificació 

de l'estructura vial interna, bé perquè la gestió de la 

intervenció demana un plantejament de conjunt. 
L'àmbit de remodelació inclou una o diverses illes segons 

l'entitat del problema. 
Malgrat tot, i excepte en el sector central, els remodelatges 

no suposen la modificació del teixit urbà perimètric ni 

l'alte ració de Ja seva estructura interna bàsica, pe rquè en 

tots els casos parteixen del respecte a l'actual morfologia. 

Els exemples que exposem mostren les anàlisis prèvies 

realitzades, on hi ha un especia l interès en determinar les 

preexistències, i també la magnitud i el tipus de problema. 

Remodelatges puntuals com a operacions 
requalificadores 

El teixit damunt el qual hom actua és compacte i amb molta 

ocupació de sòl, per la qual cosa l'objectiu principal de ls 

remodelatges és l'alliberament d'un espai lliure capaç 

d'integrar-se en el context on hom intervé i d'articular-se 

amb els espais preexistents. 
Aquestes ope racions d'esponjament pretenen d'influenciar 

l'àrea del voltant, de manera que l'efecte de la renovació no 

quedi limitat als edificis substi tuïts o a les noves façanes on 

ha estat mi llorada la ventilació, sinó que provoqui processos 

regeneradors mitjançant Ja reducció de la densitat i de la 

reÏsa~~~a~!fe~~bl~n~e~:s
1~t~~aq~~":~;~~~·~ctuació pública qui 

protagonitzi aquestes actuacions que , plantejades d'una 

forma coordinada, podrien portar a una estratègia 
d'intervenció sobre el sector a través d'operacions 

autònomes puntua ls, però inductores de la renovació. 
La definició del conjunt d'aquestes àrees d'intervenció ha 

d'ésser entesa, doncs, com un dels camps d'actuació 
municipal ofert pel P.E.R.I. i, a partir del qual, hom ha 

d'establir una politica d'intervenció que sigui basada no 

només en les pròpies possibilitats, sinó també en la 
coordinac ió d'altres entitats públiques o privades. 

Condicions 
wbanistiques del 
remodelatge. 

Correcció 
alineacions. 
Alineació inlen·or. 
Conservació de 
façana. 
Edifici protegit 
(grau 3) 

Proposta d'acruació. 

Construcció de nous 
habitatges. 
Construcció de nous 
locals a In plantes 
baixes. 



La continuftatdels 
eixos histOries 
s'interromp al 
carrer À/vare: de 
Castro. 
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L 'ordenaciódel 
sectorcentrol. 

El reco"egut nou i 
l'exislelltemree/ 
Born i Santa Maria 
delMar, simltn"cs 
respecle a/ carrer 
Pn"ncesa. 



Plaça i centre 
d'E. O. B. sobre 
l'actual carrer de 
Sant CristOfor. 

En el sector centra l, definit pels carrers Més Baix de Sant 
Pere , de le s Basses de Sant Pere, dels Carders i d'Alvarez 
de Castro, hi ha els dèficits urbans més greus de tota l'àrea 
del Pla: alta densitat de població (cap a 1.000/ h/ha), 
impenetrabilitat de la xarxa vial, estat ruïnós dels edific is, 
condicions antihigièniques de les illes, etc. 

Al mateix temps, el fet d'haver-se iniciat l'obertura de 
l'avinguda de Cambó planteja un greu problema de canvi 
d'escala entre aquesta i la xarxa vial interior que, d'altra 
banda, demana una connex ió amb els itineraris bàsics de la 
resta del Centre Històric, interromputs en aquest punt. 

Ambdós problemes se superposen i fan que, als objectius 
d'àmbi t local, com és ara l'esponjament o l'organització 
d'una nova estructura interna , se n'hi afegeixin d'altres que 
arrenquen d'una lectura critica del conjunt del Centre 
Històric. 

L'ordenació fisica 

La prolongació de l'avinguda de Cambó i la del carrer de 
Méndez Nú.ñez, que preveia el Pla General, esmicolava la 
zona superior del barri i destruïa la seva estructura. Avui , la 
necessitat d'aquestes vies és dubtosa, ja que la primera es 
manté com a resta dels plans anteriors que contemplaven la 
seva prolongació fins a la Rambla, com a via que creuava el 
Centre Històric; i la segona no té justificació des del moment 
que són traslladades les activitats generadores de mobilitat 
(comercials, portuàries i ferroviàries) i es fa permeable 
la faixa litoral. 

L'alternativa que proposem cal organitzar-la com un 
recorregut que comença i acaba amb dos edificis singulars i 
aïllats. L'edific i-plaça situat sobre l'antic mercat suavitzarà 
la unió de l'avinguda de Cambó amb Ja xarxa vial antiga i 

establirà una escala intermèdia. 
La nova plaça del mercat és conformada a base d'edificis 

residencia ls, i, en el seu interior, un edifici circ ul ar acull el 
nou mercat les zones d'aparcament i serveis del qual hom 

preveu en el soterrani . 
Rectangle i circumferència es contraposen i faciliten una 
lectura unitària dc la plaça. L'edifici-plaça i l'edifici-pati són 
com el principi i el fina l del recorregut esmentat. Constituei
xen, a més, una rèplica simètrica , respecte a l'eix de l carrer 
de la Princesa, del forma li tzat entre Santa Maria del Mar i 

el mercat del Born. 
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Vista de/carrer 
Gombau des del 
Mercat. 

Vista de/carrer 
Ma rqui/les des de 
les Basses deSant 
Pere. 



La singularitat de l'operació 

El cas exposat és I'Unic on la remodelació planteja una 
modificació profunda de l'estruc tura urbana, i això per la 
magnitud dei problema que intenta de resoldre. 

La solució d'ordenació concreta que proposem és només 
indicativa i serve ix per a donar una imatge de com s'entén el 
remodelatge a la zona central del barri, en contraposició 
amb les altres petites àrees on no resulta afectada Ja seva 
estructura bàsica. 
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Usos i activitats 

Les transformacions del sistema comercial 

La ciutat medieval ha comptat, des de la seva formació, amb 
la presència d'artesans i comerciants que, en el decurs de 
molts segles, constituïren la seva base econòmica principal. 

Més endavant, dues operacions urbanístiques del segle XIX 
plantejaven la reconversió de dues peces urbanes dins les 
quals hom inclola Ja construcció de dos grans equipaments 
que potenciarien l'estructura comercial del sector: el mercat 
de Santa Caterina, dedicat a la venda al detall i edificat 
sobre l'antic convent de Predicadors, i el mercat del Born, 
dedicat a la venda a l'engròs, sobre l'antiga esplanada de la 
Ciutadella. El trasllat d'aquest Ultim significà un cop molt 
fort per al complex sistema comercial arran del qual, 
majoristes, transportistes i d'altres activitats relacionades 
amb el Mercat iniciaren un procés de desallotiament dels 
locals i generaren un problema d'infrautilització encara no 
resolt. 

Des de fa uns quants anys hom aprecia, però, una 
readaptació d'aquesta zona que darre rame nt va essent 
definida com a zona d'oci preferentment nocturn, però no 
marginal com succeeix al Raval, sinó en certa manera selecte 
i recolzat en Ja qualitat de la seva imatge urbana (carrer de 
Montcada, Santa Maria del Mar, el Born, etc.) 

La transfonnació que , una vegada més, demostra la 
capacitat de regeneració de Ja ciutat medieva l té aspectes 
positius perquè ha omplert de contingut urbà una àrea 
parcialment en desús, i també perquè, en alguns casos, ha 
atret l'actuació municipal (els carre rs dels Mirallers, dels 
Banys Vells , de Montcada, de la Barra de Ferro, etc., són, 
per exemple, els únics del barri pavimentats amb pedra). 

Els aspectes negatius són, d'una banda, la incompatibil itat 
directa amb la residència (sorolls nocturns, etc.) i la 
incorrecta localització d'activitats que desborden l'estructura 
urbana (grans superficies d'instal·lació recolzades en carrers 
de menys de tres metres); i, d'altra banda, la tendència de 
desplaçament de l'actual cos social que suposa sempre 
aquest tipus d 'especialització, la reducció de la capacitat 
d'habitatges i l'augment incontrolat dels lloguers. 

La resta de l sector, contràriament, manté l'equilibri entre 
residència i activitats artesanal s i comercia ls de caràcte r 
fonamentalment quotidià. 

La regulació d' usos 

Els objectius del P.E.R. I. seran, d'una banda, mantenir 
l'esmentat equilibri entre residència i activitats, intentant 
sempre la compatibilitat amb l'especialització observada; i, 
de l'altra, proposar nous usos que requal ifiqui n les zones 
infrautilitzades. 

Respecte al primer tema, i malgrat les evidents limitacions 
del Pla en matèria de regulació dels processos de 
transformació analitzats, el P .E.R.I. proposarà una 
reglamentació de les activitats en relació a la via pública 
(amplària de carrers, superficie d'instal·lació) i, també, a la 
seva situació dins l'edifici, controlada a través de la secció 
característica. 

Respecte al segon tema, proposarà Ja localització 
d'equipament de caràcter local a la franja oriental, de cara a 
aconseguir la seva requalificació. 
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Troniformació del 
sislemacomercial: 
Els vermells són els 
nous establiments 
d'ús no quotidid 
obens a partir de 
/974 (bars, pubs, 
anesania, elc.) 

El carrer de Sant 
Pere Més Baix. 

Les activitats 
comercials 
caracteritzen la 
imatge urbana del 
bam'. 

La secció 
carocteríslica dels 
edificis fixa també 
els usos possibles. 
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L'actuació municipal : justificació i directrius 

Hem descrit fins ara les opcions de plantejament que conté 
aquest Pla Especial, i queden plantejats, també, els 
complexos problemes de gestió que sempre comporta 
l'actuac ió sobre sòl urbà, per la consolidació tota l del teixit 
i, també, com tots els cen tres històrics , per la forta 
subdivis ió de la propietat que , a més, està poc interessada en 
la inversió rehabilitadora , ateses les condicions actuals. 

Les poques experiències realitzades sobre zones de ciutats 
semblants a la nostra ens assenyale n l'actuació pUblica com 
l'tinica capaç de produir un canvi de signe en els processos 
de degradació del centre històric . Actuació que no sempre 
pren un protagonisme directe, si nó que és basada en la 
coordinació d'un procés en el qual d'altres agents urbans 
poden tenir un paper i a través del qual siguin generades les 
condicions necessàries per desbloquejar i regular l'actuació 
de la iniciativa privada. 

Sota aquest punt de vista, el pla marc que proporciona el 
P.E.R.I. s'en tén no només com un conjunt de pautes per a 
aconseguir una rehabilitació de la ciutat antiga, formalment 
controlada, sinó també com un instrument en mans del 
Municipi , amb el qual serà possible d'estructurar una 
politica urbanística global per al Centre Històric, coherent 
amb la resta de Ja ciutat. 

Instrument, d'altra banda, que en afrontar un problema urbà 
complex no és autosuficient i caldria complementar-lo amb 
la incidència sobre temes més generals, com és ara la 
legislació d'arrendaments urbans , o la política d'invers ions 
d'habitatge ptiblic, i també en temes d~ detall a escala de 
Municipi com, per exemple, la conversió de determinats 
sectors en ill es de vianants, o bé la recuperació d'espais 
ptiblics infrautilitzats. 

Un altre element important reclama en aquest cas l'ac.tuació 
municipal , i és Ja seva condició de principal propietari del 
barri. No només d'edificis pliblics, sinó també de molts 
habitatges (450) expropiats per l'obertura del carrer de 
Méndez Ntiñez, alguns buits i i-ehabilitables. Aquests 
habitatges tenen un paper fonamenta l per a dur a terme 
l'estratègia de la desdens ificac ió i renovació de les àrees més 
degradades, perquè és evident que per a allotjar la població 
afectada per aquelles operacions caldrà disposar d'un estoc 
d'habitatges buits. 

Tot el que hem descrit fins ara només es farà realitat a pan.ir 
d'una voluntat política prèvia, desenvolupada amb una gestió 
àgil i eficaç que sigui capaç de coordinar tots els estaments 
implicats en les ope racions i sàpiga guiar-se segons les 
oportunitats del moment. 

Les característiques descrites recomanen una gestió 
descentralitzada que hom hauria de concretar en un 
organisme especific per al desenvolupament del pla en el 
Centre Històric. 

Amb aquest sistema, als avantatges de l'agi litat i dei 
cone ixement a fons dels aspectes tècnics de l procés caldria 
afegir la possibi litat de plantejar-se, també, en el procés, la 
necessària participació ciutadana. 

L'actuació mun icipal : l'espai públic 

Resulta molt difícil a la ciutat medieval considerar la xarxil 
viària i els espais lliures com a elements urbans diferents, 
per la continuïtat espacial que moltes vegades es produeix 
entre ells i atesa la funció semblant que fan com a espais 
d'esbarjo i de relació. La conservació i millora d'aquest 



La plaça de Sant 
Pere abans i després 
de/a se1·a 
organitzaci6 com a 
zona per a vianants. 

La plaça de Sant 
Agust/, abans i 
després de fa sel'Q 
organitzaci6 com a 
zona per a ~·iananu. 

Organitzaci6 de la 
xarxa viària per a 
lV!hicles. 

Vaforaci6 del trdjic 
a nivell urbd al 
ll(}{tantde f centre 
histOrie. .. 

car3.cter que és un dels objectius del PERJ porta a 
plantejarnos el problema del tràfic de vehicles, normalment 
en connicte amb les activitats dels vianants. 

Dins l'àmbit del planejament l'actual organització del 
tràfic perimetral segrega el sector Fontse rè, i alhora posa 
una doble barrera entre el Parc de la Ciutadella i la resta del 
barri. La primera mesura que es proposa és reorganitzar el 
tràfic del carrer Comerç i del Passeig Picasso i di ssenyar de 
nou les seves seccions perquè d'aquesta manera ambdós 
facin d'enllaç entre les zones ara desarticulades. ·(Opcions 
que contempla el projecte d'actuació de ls espais urbans del 
entorn Born que l'Ajuntament ha encarregat perquè es porti 
a terme). 

El sistema de ci rculació pot entendre's, doncs, constituït 
per dos anells (Laietana-Trafalgar-Companys-Princesa i 
Princesa-Laietana-Marquès d'Argentera-Picasso) que perme
ten circumval·lar el barri i accedir-hi des de diferents punts. 
El sistema es completaria amb aparcaments subte rranis 
externs als anell s d'utilitat preferentment per als veïns. Els 
emplaçaments òptims són a part del ja existent al Saló de 
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El sistema l'iarii 
Sant Joan, el funcionament del qual podria millorar-se, un a d'espais lliures. 
l'avinguda Marquès d'Argentera i un altre a l'avinguda 
Cambó. La loca lització de petits aparcaments en qual sevol 
punt del pe rímetre sembla molt interessant per evitar la 
congestió puntual. 

La xarxa viària interior cald rà que sigui preservada del 
tràfic de vehïcles amb ci rculació lliure , i s'es tabli rà un horari 
regulat que permeti provei r i accedir a les activitats 
comerc ials, productives i de residència. El sistema posat a 
prova en els carrers, més Baix de Sant Pere , Carders, plaça 
de Sant Agustí, Basses de Sant Pere i la plaça de Sant Pere 
ha demostrat plenament la seva eficàcia al llarg de dos anys, 
malgrat la precarietat dels elements que han material itzat la 
experiència. 



El sistema 
d'equipa m ents. 

L'actuació municipal: les dotacions 

Es freqüent de suposar, per Ja centralitat del sector, que 
aquest no té dèficit, pel que fa a equ ipaments , com el tenen 
els barris perifèrics. Si a nivell comercial o de dotacions 
especialitzades (administratives, polítiques, etc.) això és cert, 
no ho és pel que fa a serve is pU.blics bàsics d'una àrea 
residencial. Només cal observar l'índex d'escolaritat: el 
25% de ls nens de O a 4 anys, el 50% de 4 a 6 anys i 
solament el 30% d'entre 6 i 16 anys ho estan en escola 
pUblica, a més, molt lluny del lloc de residència. El 70% 
que resta va a una de les 12 escoles privades del barri, de 

les quals només 5 tenen pati, i en un sol cas més gran de 
150m 2• 

El dèficit a nivell sanüari o esportiu és enca ra més greu 

perquè no hi ha cap mena d'instal·lció per a un barri que és 

a Ja ratlla de ls 50.000 habitants. 
EI reequipament que proposa el P.E.R.I., a Ja llarga , cobrirà 

els dèficits que hem exposat mitjançant Ja reutilització 
d'edificis o la construcció d'alguns de nous a les zones de 
remodelatge. A curt termini , proposem l'actuació en els 
edificis municipals o que estan a punt de ser-ho: 

- EGB de 16 unitats a la caserna de Sant Agustí, I'Unic 

edifici capaç pel seu tamany i per les seves característiques. 
- Espai esportilHecreatiu compatib le amb altres usos, a 

nivell de ciutat, a l'antic mercat del Born. 
- Centre de Salut al solar on hi havia l'antic cinema Triomf. 
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L'antic mercat del 
Born: un possible 
esponiu-ncreatiu, 
compatible amb 
altres usos a nú>e/1 
de ciutat. 

El cinema 
«Tn'urifo >+. 

La caserna de Sant 
Agustí. 



Planta derma 
Fusina - Comerr; 
• Torontana 
- Princua, 
constituidaper 
edificis de/ segle 
XJX. en molt bon 

Planta de l'i/lo dt 
/a plaço dt Pons i 
Cltrc dt 23 
habitatges ja 
rehabilitada. 

Planta dt lo finco 
lL o S de/car.Y!r 
Tarontana, ja 
rehabilitada. 

L'actuació municipal: 
rehabilitació d'habitatges 

Inventari 

Tal com deduïm dels estudis fets sobre l'edificac ió, el tema 
de l'habitatge constitueix un dels greus problemes de l sector. 
no només per l'antiguitat que fa que els habitatges estigu in 
desproveïts de l'equipament domèstic necessari, sinó també 
per la manca de renovació i mante niment de les edificacions . 

La possibilitat de l'actuació pública sobre l'habitatge sembla 
més fàc il pe l que ja hem dit sobre la presència d'un gran 
nombre d'edificis de propietat municipa l, buits i en 
condicions de ser rehabil itats , com ja han demostrat les 
experiències dutes a terme. 

Aquestes finques han estat objecte d'un informe di rigit a 
conèixer llur ocupació i estat fisic. 
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Total finques munici"pals (64) 
Habitatges 446 
Locals 85 
Finques rehabilitables 

Ocupades 14 
Buides 16 
Ja rehabilitades 

Finques no rehabilitables 
Buides 11 
Ocupades totalment o parcia l 18 

Les dues actuacions de rehabilitació que han estat fetes fins 
ara (illa de Pons i C lerc: 4 fi nques, 23 habitatges; i el 
n. 0 5 del carrer de Tantarantana, 5 habitatges) per a resoldre 
problemes de ruïna imminent d'altres finques municipa ls, 
han aportat experiències importants que han aclarit molts 
aspectes relacionats amb la viabilitat de les operacions de 
rehabilitació, com és ara la defi nició de les obres necessàries 
per poder fer servir els edificis, problemes Cie projecte i obra, 
tipus d'empresa constructora adequat, preu per m1, mida 
Optima de l'actuació, tenninis d'execució, etc. 
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Els costos de la rehab ilitació 

La valoració d 'una primera operació de rehab ilitac ió ha estat 
calculada prenent com a base els habitatges buits en 
condicions de ser reparats. Aquest grup de 16 edificis 
representa de 95 a 100 habitatges, la superficie dels quals 
pot estimar-se en 8.600 m1 i en 1.200 la dels locals. La 
suma tota l arriba a 9.800 m2 per a re habilitar. 

En aquest moment, i amb l'experiència de tot el que hom ha 
fet, arribaríem a establi r el preu de la rehabilitació entre 
12.000 i 14.000 ptes./m2 ( l r. semestre del 198 1), per la 
qual cosa el preu de l'esmentada ope ració osci l·lari a entre 
els 130 i els 140 milions de pessetes. 

Situació dels 
edificis per 
rehabilitar. 



Situació de les 
possibles operacions 
d'habitatge de nova 
planta. 

Façana de/conjunt 
de Fontseréamb els 
espais buits per 
constrnirhabitatges. 
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L'actuació municipal: 
construcció de nous habitatges 

Les operacions de rehabilitació descrites en el capítol 
anterior no són sufic iems per a fer front als dèficits que 
provocarà l'esponjament dc les àrees més degradades, 
perquè encara que hom preveu, en gairebé tots els casos, la 
construcció de nova residència, la liquidació final de les 
operacions serà sempre negativa. 

Resulta, doncs, necessari de buscar emplaçaments per a 

noves construccions que absorbeixin aquest dèficit. Malgrat 

la dificultat, la gairebé total consolidació de sòl urbà, han 
estat localitzats diferents tipus d'emplaçaments en els quals 

les operacions d'emplenar el teix it comportarien, a més, un 
millorament de l'àrea on hom actua. 

Munict"pal 

Sòl lliure edificable segons P .G. Argenteria-Manresa 27 
Tarongeta 8 

Sòl lliure no edificable segons Bòria-Princesa-Sant Ignasi 16 

P. G. Acadêmia 12 

Equipaments municipals Arbitris 40 

compatibles amb Mercat de Sant<~ Caterina 160 

Pn\•at 

Planta bai ~~ta e~~tistrnt Plaça Comercial 10 
Edificable segons P. G. Rec-Antiga de SantJoan 8 

Sector Fontserê 120 

Planta baiu existent Garatge del carrer del Comerç 20 
Equipament segons P. G . 

Secció longitudinal. 
Edifici d'habitatges 
i mercat de Santa 
Caterina. 

Ti"pus d'habitatge a 
l'oprració dtl 
mtrr:atdt Santa 
Caterina. 



L'operació del me rcat de Santa Caterina 

Dins l'estratègia de descongestió de les àrees d'alta densitat, 
una de les operacions proposades ressalta per la seva 
importància: el remodelatge del mercat de Santa Caterina. 

La proposta de nova ordenació, encara que inclosa dins 
l'estructura urbana que substitueix l'àrea central, és 
plantejada com una actuació realitzable autònomament. 

L'operació respon a tres objectius: 
I. Modernització del Mercat, responent a les demandes dels 

assentadors la gestió dels quals havia materialitzat, ja fa 
temps , l'avantprojecte d'un nou Mercat. 

En aquest moment el Mercat actual no pot acollir els serveis 
necessaris. Les cambres frigorífiques estan, gairebé totes, 
allotjades en locals dels voltants, i el proveïment i l'accés 
dels usuaris es fa molt dificil per J'abséncia d'aparcament. 

2. Aprofitament, mitjançant la configuració d'un nou espai 
urbà, de l'extensió municipal que ocupa el Mercat per a la 
construcció de 160 habitatges que pal·liaran els dèficits de l 
barri. 

3. Solucionar l'important encontre de teixits urbans: l'escala 
medieval amb la de la iniciada obertura de l'avinguda de 
Cambó. 

L'operació proposada 

El nou Mercat constarà d'un gran aparcament subterrani, 
accessible des de l'avinguda de Cambó, a través del qual 
hom pugui realitzar el proveïment i l'accés dels usuaris. 

Hom proposa d'organitzar les dependències en un edifici 
circular de distribució en rampa. 

La residència és organitzada en un gran rectangle que 
conforma la nova plaça del Mercat. 

Els habitatges resultants, com tots els que hem proposat en 
les operacions de remodelatge, aconsegueixen la ventilació 
transversal i permeten opcions distributives diferents. 

L'operació, atesa la importància de l'activitat afectada, 
caldrà plantejar-Ja per fases, de manera que en cap moment 
s' interrompi el funcionament del Mercat. 

Informe aprovat per la Comissió Permanent 

L'anàlisi del Document d'Objectius i Criteris per a la 
redacció del P.E.R.l. del Sector Oriental del Centre Històric 
de Barcelona, dels informes del Servei de Parcs i Jardins, 
del Servei de Planejament i del propi Equip Redactor, i 
també dels suggeriments presentats durant l'exposició 
pública permeten proposar, en termes generals, l'aprovació 
dels Objectius i Criteris amb els matisos que es formulen en 
aquest Informe. 

El procés de participació i opinió s'ha polaritzat en quatre 
temes: 

- Desafectació o manteniment de la prolongac ió de 
l'Avinguda d'en Francesc Cambó i del carrer Méndez 
Núñez. 

- Creació d'un Parc Central i desafectació o no de petites 
zones verdes proposades pel P .G.M. 

- Operació de remodelatge central, en particular la 
transformació del mercat de Sta. Caterina. 

- Programa d'Actuació immediat. 

I) Abans d'entrar en l'anàlisi pormenoritzada de les opcions 
assenyalades, convé un repàs de la totalitat del document 
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per no perdre de vista Ja seva complexitat i la quali tat de les 
aportacions que s'hi contenen. 

I . Els objectius n.o 2, contemplen, al nostreentendre, la 
complexa problemàtica que es genera a partir d' un objectiu 
global de mantenir i mi llorar les condicions urba nes del 
Centre Històric. 

2. La subdivisió del sector en àrees homogènies, document 
n.0 3, fruit d'un detallat anàlis i de la real itat i de l 
seu procés de formació, constitueixen una base metodològica 
vàlida pe r a se r pormenoritzada en el Pla Espec ial. 

3. Els cri teris de tractament de cada una de les àrees 
homogènies, són adequats al manteniment dels valors 
formals, històrics i d'ús sense caure en exageracions 
«historicistes)) i s'adapten als objectius i quali ficacions del 
P.G.M. 

4. El remodelatge proposat per al sector centra l, vàlid en la 
seva concepció i en els seus objectius, haprovocat una certa 
polèmica en el cas concret de la transformació de l Mercat de 
Sta. Cate rina, per falta d'explicaciò del valor rea l del que es 
proposa. Amb independència que tornarem a parlar del tema 
més endavant, el que interessa destacar aquí és que l'esperit 
de la proposta és el d'incrementar Ja rendabilitat social d'un 
gran terreny de propietat pública. 

5. El tractament proposat per als Usos i Activitats, 
sembla adequat a mantenir l'equi libri entre residència i altres 
activitats, tot regulant i limitant aquelles que incideixin 
negativament. 

6. La necessitat d'una Actuació Municipal, és prou palesa 
amb el simple coneixement directe de l'estat de degradació 
del sector perquè calgui insistir-hi. Si deixaré constància, 
però, de la nostra coincidència amb l'Equip Redactor en el 
convenciment que la complexitat de les operacions a dur a 
terme requeriran, en el moment oportú, la creac ió d'un 
Òrgan de Gestió específic del sector. 

7. La concepció del sistema viari, d'aparcaments, d'espais 
Uiures i de dotacions, és coherent amb els objectius 
assumits. Alguns d'aquests temes són tractats més concre
tament en la segona part d'aquest Informe. 

8. L'actuac ió municipal en la rehabilitació i la construcció 
d'habitatges, proposada, si bé és convenient, no es pot 
desconèixer que ve dificultada per imperatius jurídica
urbanístics (propietats municipals a l'eix de la Méndez 
Núñez) o de propietat privada, fins i tot per falta de 
legitimació expropiatòria (Urbanització Fontserè) . 

Certament, aquesta és la clau de volta de l'inici de 
recuperació del sector i s'apunten solucions possibilistes al 
final d'aquest Informe. 

11) Fet aquest repàs del contingut de l Document, interessa 
aprofundir en aquells temes que, a la vista del resultat de Ja 
participació amb aportació de suggeriments, requereixen 
formu lacions prepositives més matisades. 

I. Sistema viari 

En aquest tema cal distingir la problemàtica plantejada pels 
eixos de la xarxa bàsica: perllongació del carrer Méndez 
Núñez i perllongació de l'avinguda Francesc Cambó, 
qualificats de Vies Cíviques (5b) en el P.G.M.; de la 
problemàtica d'ordre menor que podrien plantejar d'altres 
eixos de la xarxa secundària compresos dins del sector de 
planejament. En relació amb els eixos bàsics (M. Núñez, 
F. Cambó), tant en el document de Criteris i Objectius com 



en els informes tècnics posteriors que formen part de 
l'expedient, ha quedat a bastament argumentada la 

cas, en el document del P.E.R.I. 

inoportunitat de mantenir la previsió de valoració de tals 3. Remodelatge central. Mercat de Sta. Caterina 

eixos, per raons tant de significar una equivocada i superada '"-====:...!:!~!!:..~~~~~~~~-
politica de sanejament i renovació urbana, com per la manca 
de justificació funcional en el context de Ja mobilitat del 
barri i de l conjunt de la ciutat, quan el seu cost social seria 
tan elevat que far ia inviables les operacions o s'haurien de 
qua lificar de lamentables errors històrics. 

Conseqüentment, es proposa confirmar la desafectació per 
vial propugnada en els treballs de ((Criteris i Objectius)) pel 
P.E.R.I. del Sector Oriemal de l Casc Antic, amb la finalitat 
de donar a l'espai urbà afectat Ja utilització socialment més 
rendible amb el màxim domini públic del sòl; això vol dir 
reconduir el domini i la utilització de l'espai urbà afectat als 
usos i activitats que concreti i justifiqui el P .E.R.J ., 
aprofitant l'oportunitat de domini pUblic de les finques ja 
expropiades. El procediment a seguir per a materialitzar 
aquests objectius ês la mod ificació del P.G.M. , en el semit 
d'eliminar les qualificacions de Vies Cíviques (Sb) -que a 
diferència de la Xarxa Viària Bàsica (5) ja pressuposa en el 
P.G.M. una essencial i genèrica voluntat d'espai lliure 
pUblic-, per a tra nsformar-les, incloent-hi els entorns, en 
Zones de Remodelació Pública (14a), a fi que el P.E.R.I. 
del Sector concreti la millor ordenació, d'acord amb els 
criteris i Objectius de màxim rendiment social que es 
proposen. 

Aquest document de modificació, de fàcil formalització, 
s'hauria de tramitar paral·lelament a la redacció del 
P.E.R.I. , perquè aquest ros deslliurat de la tramitació de 
modificació del P.G.M. 

En relació amb la xarxa viària secundària, es confirmen les 
opcions preses en el document de «Criteris i Objectius» i, en 
tot cas, els seus ajustaments són temes propis del contingut 
del P.E.R.l. 

2. Parcs Urbans 

La indiscutible necessitat d'esponjament i creació d'espais 
lliures en un dels barris mês densament poblats de la ciutat, 
ra també indiscutible el criteri d'aprofitar i, fins i tot, forçar 
totes les oportunitats que s'ofereixen en aquest sector per a 
la creació de parcs , jardins i placetes. 

ç:n aquest sentit, les propostes del document es cons ideren 
oportunes, per la seva dimensió i rotunditat qu;J.n , pel que 
respecta a la creació del parc lineal dins del sector central de 
remodelatge (entre els carrers: Vermell, Montanyans , Metges 
i l'Allada, Jaume Gira lt), s'insereix perfectament en la trama 
preexistent, sanejant un sector d'habitacles irrecuperables i 
millorant molt substancialment la qualitat ambiental de tot el 

barri. En aquest cas, però, caldria que el PERI analitzés 
molt detalladament les possibilitats rea ls d'actuació i la seva 
programació econòmica i temporal, en el benentès que 
caldrà reallotjar en els nous habitatges públics a construir en 
el barri tots els afectats que així ho desitgin. 

D'altra banda, s'haurà de reconsiderar molt acuradament el 
manteniment de totes les afectacions per jardins i places (6a 
i 6b) de l P.G.M., que en el document de «Criteris i 
Objectius» es destinen a d'altres finalitats , tant per raó de la 
necessitat urbana i social d'aquests petits espais lliures, com 
per raons d'economia de procediment, pel ret de la mês 
llarga tramitació que comporta la modificació de les zones 
verdes del P .G .M. La necessitat de requalificar aquestes 
zones ve rdes s'haurà de justificar suficientment i, cas per 
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Les propostes del document, pel que ra al remodelatge de 
l'àrea central del sector, es conside ren vàlides en els seus 
criteris i objectius, si bê les solucions concretes requeriran la 
seva reconsideració formal i una acurada valoració en els 
seus aspectes de gestió, tal com ja s'ha esmentat en els 
informes precedents i en els apartats anteriors d'aquest 
mateix Informe. 

No obstant això, en el cas concret de l'operació de 
renovació de l'espai actualment ocupat pel Mercat de 
Sta. Caterina, cal entendre positivament l'esperit de les 
actuacions proposades, en el sentit d'optimitzar Ja 
rendabilitat social d'aquest espai públic singular, però cal, 
necessàriament, que en la redacció del PERI s'aprofundeixin 
i justifiquin els següents aspectes: 

a. Conveniència en el context global de necessitats de sòl 
públic per a nous habitatges d'utilitzar aquest espai pUblic 
per a la construcció dels habitatges necessaris. 

b. Demostració i justificació de l'adequació funcional del 
projecte concret de l nou mercat i de la seva relació amb 
l'entorn residencial. 

c. Viabilitat econòmica i social de les operacions a realitzar. 
Les qüestions anteriors quedaran en primera instància 

resoltes en el PERI i, posteriorment, amb Ja redacció dels 
projectes concrets. Serà especialment necessari per a aquest 
tema la consulta i la coordinació amb les Àrees Municip:¡ls 
implicades, concretament la de Serveis Municipals pel que 
ra al tema del Mercat i la de Transports i Circulació pel que 
ra al tema de l'aparcament. 

4. Actuacions immediates 

Per començar a iniciar actuacions que signifiquin els primers 
passos de les operacions de gran abast: remodelatges, 
rehabilitacions, creació d'espais lliures rellevants, etc., 
sembla imprescindible haber acordat les modificacions del 
P.G.M. d' incloure en Zona 14a els terrenys i edificacions 
avui afectats per Vialitat Bàsica (5). En aquest supòsit i a 
l'empar de Ja Disposic io Transitòria Sa. de les NN.UU. del 
P.G.M., es disposaria d'un marc legal suficient per a 
emprendre operacions de rehabilitació immediates, sense 
pe¡judici que el propi PERI les ampliï i concreti en les àrees 
necessitades de rehabilitació. Concretament, cal referir-se a 
tot l'e ix de propietats municipals dels carrers Tantarantana i 
Comerç, que és el que pot proporcionar habitatges per a 
reallotjaments en quantitat apreciable. Sense perjudici de 
l'anterior, es poden iniciar petites operacions de nous 
habitatges en els emplaçaments del carrer Argentina i 
Tarongeta, a resultes dels corresponents projectes de la 
Direcció de Serveis de Projectes Urbans. 

La resta d'actuacions immediates proposades en el 
Document poden ser -i algunes ja ho són- inserides en la 
programació de les Àrees amb competència en cada 
una d'e lles. 



Passeig Picasso 
Obrutncundt'f!alitzaci6. 

Roser Amadó 
Lluis Doménech 

El passeig de Picasso és una via que fa de «marge>> entre el 
centre històric de la Ribera i el parc de la Ciutadella. Però 
aquest «marge» té un guix, una peça intennêdia, les illes ,Pe 
FonlSerè, part fonamental, per Ja força de la seva 
arquitectura, de Ja identitat del passeig de Picasso. 

Tanmateix , el carrer del Comerç és element fonamental en 
aquest traspàs entre centre històric i parc, situació 
consolidada des de l pla que Fontserè presentà el 1872 amb 
motiu de la desaparició de la Ciutade ll a. 

El passeig de Picasso, és, d'altra banda, una continuació 
natural de les Rondes del centre històric, i aixi enllaça amb 
Marquès de l'Argentera, però també acusa en la seva part 
nord una ambigua connexió amb la trama Cerdà mitjançant 
el passe ig de Ll uís Companys, que té una estructura de 
via parc plantejada ja en l'esmentat projecte Fontserè. 

Cal entendre que si per l'extrem sud el passeig de Picasso 
tê categoria de ronda, la seva continuació com a tal és 
discutible sense contradir el traçat Fontserè, que ja havia 
estat alterat en la mateixa Exposició de 1888, impedint la 
permeabilitat que en el primer projecte proposava a través 
del parc. Darrerament s'ha tancat la circulació del passeig 
de ls Til·lers, havent-se consolidat d'aquesta manera 
l'adulteració de la idea inicial: Un parc convivint amb la 
xarxa de trànsit. Els sistemes de «marge» de l centre històric 
per la seva pan nord són una doble trama de carrers de 
direcció Unica (Rda. St. Pere-Universitat, Pelai-Fontanella
Trafalgar) que intenten en ll açar amb el passeig de L. 
Companys, si bé ho fan de manera problemàtica. 

Per tant, el problema, princ ipalment, és que el passeig de 
Picasso forma part d'un sistema de ronda pel seu sector sud, 
però al mateix temps inicia un traspàs cap a sistemes de 
carrers de direcció única fonament condicionats. 

La solució que es proposa, fruit de la consideració de 
diverses alternatives, és la basada en el respecte al traçat 
hi stòric, ressusc itant les vies de sentit únic Picasso i TiHers, 
que enll açen amb les dues ca lçades de Lluís Companys i 
consoliden el traçat general de la Ronda de l barri antic. Es 
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va lora d'aquesta manera un possible grau de reconversió per 
als vianants del carrer del Comerç i la integració gene ral del 
barri de Ribera amb la C iutade ll a. 

Per altra banda es proposa que a la ni t i els dies festius es 
tanquin les portes del parc i funcioni el passeig de 
CircumvaHación com a substitut del passeig dels T iHers. 

En re lació amb l'e lecció d'uns determinats tipus de trama 
viària cal fer una última puntualitzac ió respecte als drets del 
vianant. El barri de què tractem posseeix uns monuments 
(Santa Maria, el Fossar, el Born), uns itineraris (carrer de 
Montcada, passeig del Born) i un parc, circumstància que 
obliga a extremar l'atenció que mereix el vianant com a 
principal protagonista d'aquest escenari. Prèviament a 
qualsevol cons ideració més precisa, cal considerar la 
necessitat de desviar els grans camions-trailers que 
actualment passen pel barri. A part d'això, determinades 
reflex ions abstractes sobre la contradicció vianant-trànsit 
rodat són d'importancia. Per exemple, l'amplada generosa de 
vies no sols s'ha de contemplar com un procés 
d'optimització de la fluïdesa del trànsit, sinó com un foment 
o atracció d'aquest, amb la creació de la consegüent barre ra 
per al vianant. En canvi, Ja di spersió del trà nsit per múltiples 
vies i una certa manca d'especialització es considera un pas 
positiu cap a una entesa natural entre vianant i cotxe. Es 
podrien fer altres reflexions sobre els avantatges dels carrers 
en direcció única, més fàc ilment controlables pel vianant, 
però la seva utilització no pot generalitzar-se ga ire, ja que 
fome nta recorreguts més ll args per als ve hicles. 

L'actuació concreta sobre el passe ig de Picasso parteix de l 
principi d'assumir l'ambigüitat que comporta , per una banda, 
voler ma ntenir la un itat d'aquest passeig amb la consegüent 
aparició de l'aspecte de la simetria respecte a un eix 
longitudinal i, pe r l'altra banda, donar el tractament específic 
que es mere ixen seqüències tan diferenc iades com són la 
façana ((modernista)) de ls museus de l pa rc. El primer 
objectiu s'aconsegueix mitjançant el re forçament de la 
longitudinalitat i la simetria que donen les dues dobles files 



de plàtans, aprofi tant els ex istents, de manera que es creï El tercer problema seria la necessitat de crear un final a la 

una prime ra imatge simètrica del passeig que vi ndria ll arga perspec tiva de les façanes de Fontserè. 

mati sada pel tractament específic de les dues bandes citades. Per solucionar aquests problemes, tant de traçat com 

La banda de les cases de Fontserè és una façana sense sol, volumètrics, es proposen les següents mesures: Considerar 

en la qual e!s porxos afavore ixen dinàmicament un sentit de que el passeig de Pujades acaba la seva amplada actual a la 

moviment. Es al mateix temps una façana «freda», severa, cruïlla amb el passeig de Companys i que el tram que 

que necessita una platafonna àmplia per ser percebuda a segueix fins a sorti r al convent de Sant Agustí és una alçada 

distància i té complemeñts també molt ordenats, per exemple semblant a les de la resta de la trama, renectint clarament el 

els fanals de l'època. seu pape r in tennediari entre el passeig de Picasso i el de 

La banda del parc, si bé en fonna part en un sentit Companys. En aquesta nova al ineació de carrers se situa un 

espacial ampli, té una entitat pròpia, separada per la reixa edifici (qualificat d'equipament) que produiria els següents 

de la resta de jardineria, que en delimita un ús pecul iar que efectes: Servir de final de pe rspectiva del tram monumental 

pertany al passeig de Picasso i que no és el mateix «d'anar de l pg. de Picasso i de diafragma respecte a la resta del 

aJ parC)). carrer. L'edifici adopta fonna de pont. 

Abans de detall ar el disseny del passeig, cal tractar L'alçada de la cornisa i la de la planta baixa haurien de 

detenni nats aspectes d'infrastructura que poden afectar ser les mate ixes que les de les cases de Fontserè. Aquest 

aquest disseny. En primer lloc s'ha pensat en la previsió edifici, en la seva prolongació cap al passeig de Companys, 

d'un aparcament-garatge subterrani. En cas que en el futur se superposa a la façana dels jutjats aprofitant l'estructura 

es creiés convenient la seva construcció, aquesta no afectari a de ntada de la seva planta i sa lvant així problemes de 

la urbanització que es projecta per al passeig, ja que venti lac ió i il·luminació. Per la part del carrer del Comerç 

l'amplada d'aquest aparcament serà la de la calçada de l'edifici, mitjançant l'articulació d'un cos baix, absorbeix la 

circulació. parcel·la quali ficada 17-7 en el pla i tapa les mitgeres ja 

En segon lloc es conside ra oportú de ixar una previsió de esmentades. L'edifici pont, de I O m de profunditat, és 

15m d'amplada de calçada, corresponents a cinc faixes compatible amb moltes tipologies d'equipament; fins i tot pot 

d'una sola direcc ió que engloben vies especials de bus i taxi. connectar-se, si cal, amb els jutjats. Caldrà definir en una 

A ixó fa encaixar les mides d'aquesta calçada com a e ix de fase ulterior del projecte les característiques arquitectòniques 

les dues file res d'arbres existents . d'aquesta proposta , però un avanç de primera imatge podria 

En tercer lloc, i després de reservar una ampla vorera ser la d'un edifici de totxo, neutre i de finestres enrasades, 

davant de les cases de Fontserè, fins a Ja primera fila buscant la relació adequada amb l'edifici del cafè-restaurant. 

d'arbres en continuïtat amb el paviment dels porxos, es creu Precisades les característiques d'infrastructura i de definició 

interessant mantenir una faixa rodada de servei de càrrega i dels limits paisatgístics, es pot tomar a la descripció i la 

descàrrega que a més contindria, en e l cas que es contruís, justificació de ls elements del passeig de Picasso, pròpiament 

les rampes i esca les d'accés de l'aparcament. E l disseny dit. 

concret de voreres i estrenyiments en aquesta faixa impedeix S'ha definit la part del passeig adjacent al parc com a 

la seva utilitzac ió com a via ràpida de pas. zona d'estar, i en funció d'aquest caràcter cal buscar un 

Una vegada defi nits els paràmetres tècnics que element separador i protector respecte al trànsit de la 

condicionen les mides de la secció del passeig, caldria calçada que pugui donar, al mateix temps, l'ambient propi 

analitzar les condicions de sortida, tant en la part nord com d'una zona en la qual es pren el sol, es passeja o es juga a 

en la sud. botxes. Es vol evitar que aquest element entri en 

Per la part sud no hi ha dubte de la ròtu la que s'origina competència amb la reixa del parc , com passaria en el cas 

respecte a Marquès de l'Argentera, però a més a més el d'una balustrada, i per això es pensa en una làmina d'a igua 

passeig de CircumvaH ació és un bon final de perspectiva del de tres metres d'amplada que segueix el perímetre del 

passeig de Picasso, aprofitant la curvatura dels seus arbres i passeig. 

la concavitat en planta de l'edifici massis de l'estació de El paviment és de sau ló amb petites vores que delimitaran 

França. Aquesta visió fugaç pressuposa la desaparició dels les pistes de botxes. Sota Ja reixa , aprofitant el sòcol massis, 

edificis del Consorci de la Zona F ranca, de la intendència es proposa col·locar bancs tradicionals de tires de fusta, 

municipal i del pavelló del pati de l'estació, desaparició excepte davant de l Museu de Geologia, on per corregir la 

prevista en el pla (6a.) i necessària per al correcte acabat de desproporció de sòcol, originada per la diferència de nivell 

la reixa de tancament del parc. amb la façana oposada, es pensa plantar buguenviHees. 

Per la part nord, hi ha diversos problemes a resoldre: Encara que les més significatives interrupcions a la 

Potser e l més important sigui l'estranya irrupció d'una via linealitat del passeig s'explicaran en el capítol dedicat a la 

tan ampla com el passeig de Pujades contra el carrer del connexió amb el nucli del Born, cal dir que davant del cafe-

Comerç a través del passeig de Picasso, que provoca no sols restaurant i respectant el traçat unitari se substitueixen els 

un desequilibri de traçat, sinó un pe ri ll de brusca frenada plàtans per palmeres, arbre que posseeix un especial poder 

dels cotxes que entren en el citat carrer del Comerç. de relació i evocació de l'obra de Domènech. Es considera 

El segon problema de la zona nord és l'originat pel caos imprescindible fer tomar aquest edifici al seu estat original, 

de relacions volumètriques que es produeix entre l'edific i amb l'enderroc de la paret de sota el pont i l'eliminació de la 

d'arbitris municipals, amb una posició de cantonada que és pista esportiva, que pennetria refer-ne la jardineria . 

. una dege neració de l traçat de Fontserè, i l'edifici dels jutjats, La part del passeig de Picasso corresponent a les illes 

no'ta veritablement di scordant en relació amb la qua litat Fontserè és totalment detenninada pe l tractament d'aquestes. 

arquitectònica de ls edificis veïns i també respecte a les Sembla imprescindible construir als solars edificats només 

parets mitgeres que queden a la vista des del passeig de amb planta baixa, restes de magauems de quan funcionava 

Picasso corresponents a les cases de set plantes de l'illa el Born, i fer-ho reproduint exactament la façana proposada 

triangular que hi ha davant dels jutjats. per Fontserè. Aquest «conservadorisme>) esdevé operació 
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,----------- -----
Avantpro¡ecte de remodelacro r urbanrtzacro 

" Passero Prcasso 
Entorn del Mercat del Bom 

Passerg del Born 
Entorn de San1a Mana del Mar 
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radical si es pensa en l'aspecte de tota la façana una vegada 
acabada. Es creu que darrera d'aquesta façana es poden 
introduir canvis que millorin unes condicions que faran que 
la intervenció sigui viable en els terrenys soc ial i econòmic i 
que el barri no continuï degradant-se. Per poder explicar 
aixó es necessita una referència més amplia a l'àmbit del 
planejament: El Pla Comarcal, en la normativa dedicada a Ja 
zona 15 (conservació de l'estructura urbana i edificatòria), 
entra en probable contradicc ió quan diu pe r una banda que 
en aquesta zona es conse rvarà l'actual estructura, en 
particular referència a l'altura reguladora, i per altra banda 
assenyala un coeficient d' intensitat d'edificació de 0,9 m2tjm2S 
Immediatament es veu que per una parceHa del conjunt 
Fontserè (PB+en tresoi+3P), l'apl icació d'aquest coeficient 
significa ria una profunditat edificable de 4-5 m, improcedent 
per a qual sevol tipologia d'habitatge, ús que es creu 
imprescindible en aquestes illes. 

Davant d'aquesta contradicció s' ha decidit preparar uns 
estudi s tipològics i de reutilització que puguin se rvir de base 
per a una normativa més definida. Les notes característiques 
de la proposta que es dibuixa en els plans són: a) En funció 
de la relativa poca profunditat edificable que es proposa 
( 12m), es creu que, deixant sense edificar la planta ba ixa i 
l'entresol d'algun de ls arcs, la llum i el sol penetrarien en els 
porxos, actualment foscos , i canviaria l'ambient d'un de ls 
principals elements de qualificació urbana. b) Aquest buidat 
de plantes baixes, normalitzable en la futura figura 
urbanística, dóna entrada a uns patis que, tot i mantenir l'ús 
privat, s'in tegren visualment a la via pública. La refèrencia 
de patis milanesos o romans amb arbres i cotxes és una 
imatge suggerent. e) L'estudi tipològic permet obtener una 
secc ió en la qual , intercalant forjats en la segona crugia del 
bloc, s'introdueix una versatil itat en els tipus d'habitatge i 
se'n millora l'aprofitament. 

L'estudi tipològic que es proposa és aplicable en gene ral a 
les plantes pisos de totes les illes, crite ri que es considera 
positiu com a alternativa a un procés de terciarització dels 
habitatges actuals, de condicions higièniques i d'habitabilitat 
que els fa idonis per a oficines. El criteri respecte a les 
plantes baixes té ple sentit en el front de porxos que dóna al 
passeig de Picasso. En el càlcul global referit a les cinc illes 
Fontserè, el coe fi cient d'i nte nsitat d'edificació pot arribar a 
3 i la densitat d'habitatges per ha a 125. 

La connexió del passeig de Picasso amb l'eix que formen 
el mercat del Born - passeig del Born - voltants de Santa 
Maria del Mar 

La constatació de Ja qualitat que té actualment l'eix Santa 
Maria - passeig del Born - edifici del Born, complementat 

Moduf 5 arcs. 

'* -L 
Perspecm·o de fo 
propos/a. 

PerspecliJ"a de fa 
proposta. 

amb l'interés dels episodis del carrer Montcada i el Fossar Estat acwol. 
de les Moreres , i el desig d'enriquir els sistemes de connexió 
amb el parc, fan possible plantejar Ja hipótesi d'una més 
qualificada formalització d'aquest eix, prolongant-lo i 
incidint sobre el passeig de Picasso. En l'actualitat el carrer 
Princesa compleix una funció similar amb la seva importància 
ciutadana, la qual itat de les dues illes Fontserè que el 
limiten i l'a lineació amb la porta d'entrada al parc. Es tracta 
de reforçar aquesta incidència en el cas de Princesa i 
projectar el nou eix provinent del Born i Santa Maria. 

Per aconseguir aquests objectius es proposa: a) Considerar 
que l'edifici del Born, per les seves dimensions i sentit 
espacial, és una mena de plaça pública que es pot travessar 
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Antoni Tdpies. 
Mo11um ent a Pab/a 
Picasso. 

transversalment connectant la plaça Comerc ial amb el 
passatge Mercantil. El fi nal de la seqüenc ia espacial és la 
coberta de llistons de fusta de l'Umbracle, b) La continuïtat 

necessària entre aquesta seqüencia i el passeig del Born 
s'estableix mitjançant una plataforma de paviment molt 
definit que , a més a !JlêS de se r base adequada per al Born, 

dibuixa en la plaça Comercial una reculada en planta que 
frena la circulació de l Comerç, i es fica després cap al 

passeig del Born conservant amb èmfas i la inicial cota de 

nivell, la qual cosa s'acusa amb uns graons que estableixen 
el canvi de directri u entre l'anterior episodi i el nou eix del 
passeig. 

Una sè rie d'elements puntuals alineats des de Santa Maria 
fins a la citada plataform a, on es produeix el canvi de 
directriu reforçat per uns nous elements, contribueixen a 
tancar la composició i crear l'escala inte rmèd ia entre el gran 

edifici del mercat i l'entorn urbà . El aquesta operació ês 
vital la supressió de Ja casa n.0 53 del carrer del Rec, 
cantonada passeig del Born, ja afectada pel Pla. e) La 
definició de la continuïtat espacia l necessària per uni r 
l'edifici de l Born amb la plaça Comercial s'accentuarà amb 
la plantac ió d 'arbres singulars a la zona, en aquest cas 
eucaliptus, que limitant les façanes laterals del Born, 
enllacen amb una fila situada a l'altre costat de la plaça i la 

tanquen. d) Per assenya lar la continuïtat entre el Born i el 
passatge Mercantil es projecta un passeig de tarongers, 
plantats en testos els de dins del Born i a terra els de l 
passatge , que gràcies a la seva ambigü itat d'arbres d'i nterior 
i exterior aconsegueixen la unificació de l'ambient. Aquesta 

linealitat porta cap al final de la seqüencia, puntuada pels 
volums d'escala i ascensor de l'aparcament i acabada per un 

brollador de dos nivells on se situarà el monument a Picasso 
fet per A. El paviment i la reposició de la font-fanal-rellotge 
a l' interior del Born formen part d'una futura actuació del 

corresponent servei mu nicipal. S'aprofita la supressió d'uns 

urinaris actualment situats al costat de l'Umbracle , que 
tall aven la reixa, per obrir una altra porta al parc que 
condueix, flanquejada per la jardineria , cap a l'entrada de 
l'Umbracle. e) L'Uit.im nivell en la unitat de disseny en 
aquesta seqüència és la utilització d'un ú.nic tipus de fanal de 
ferro fos, diferent dels utilitzats en el passeig de Picasso. 

Sense deixar la qüestió de l'eix urbà que s'està tractant, 
cal enfocar el delicat problema de la capella neoclàssica i 

casa de veïns adossada a l'absis de Santa Maria. Després 
d'una informació sufic ient respecte al valor històric i artistic 

de la mencionada capella, es pensa que l' impressionant 
efecte de l'absis net com a final de perspectiva del passeig 

del Born és més interessant que la conservació de la capella, 

dc la qual es podrien traslladar uns frescs de Commcleran. 
Amb aquesta supressió, l'espai del passeig no es modifica i 

en canvi es produeix una interessant articulació entre la 
corba de l'absis, la nova plaça excèntrica i la placeta de 
Montcada. 

El carrer de Sombrerers, que subratlla l'escorç del mur 

lateral de Santa Maria, encara agafa més importància en 
aquest aspecte en crear-se la nova plaça. Per aquest motiu i 
per no deixar excessivament ((despullada» l'església es 
proposa que la zona verda prevista en el P .O .M. tingui un 

tractament arqui tectònic especial com a plaça, dc manera 

que, en suprimir la petita illa construïda, es millori 
l'assolellament de tot el front dels carrers adjacents de cara 

als habitatges, i en aixecar el nivell de la plaça fins a 
l'alçada del primer pis i construir una ga lera que completi la 

façana almenys fins a una altura de 5 m s'aconsegueixi 
manten ir el caràcter medieval que té actualment Sombrerers. 

La planta baixa es pot utilitzar com equ ipament. L'accés a 
la plaça es fa mitjançant una escalinata pel carrer de Sant 

Antoni. 
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Palaus del 
carrer Montcada 
E11 (111'7 dt tNhlzaci6 tn la Jau d'a mpliaci6 dtf Musto Pi(asso 
a/ Pala11 Mtca. 

Jordi Garcés 
Enric Sòria 

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la cessió de l 
palau Meca, nUmero 19 del carrer de Montcada, feta per la 
Caixa de Pensions, i de la celebració imminent del centenari 
de Picasso, ens carregà aquest projecte d'ampliació del palau 
esmentat i de reforma de les instaHacions existents en els 
palaus Aguilar i Castellat, números 15 i 17 del carrer de 
Montcada. Hem enfocat el projecte globalment perquè l'estat 
¡:x>e satisfactori del que hi ha no pennet de treballar-hi en el 
sentit d'afegir un tercer palau a un conjunt ja resolt. 

El carrer de Montcada és un carrer distingit per l'alineació 
en el seu recorregut d'una sèrie de palaus que , a més de 
configurar-Jo amb llurs façanes, l'enriqueixen amb la 
incorporació de llurs patis centrals descoberts, accessibles de 
incorporació de llurs patis centrals descoberts, accessibles 
des de l carrer. En diposar de tres palaus, un al costat de 
l'altre, destinats al mateix ús i cada un d'ells amb el seu 
pati, la nostra proposta és d'unir aquests patis entre si amb 
un corredor central, paraHel al carrer de Montcada, de fàc il 
construcció ja que està pràcticament dibuixat a l'est,ructura 
dels edificis. Aquesta nova relació, establerta a través de ls 
elements més singulars de ls edificis, serà beneficiosa per al 
carrer i per als tres palaus que treuran partir de llur 
proximitat tot conservant llurs particu laritats. 

La interve nció no provoca alterac ions pe rjudicials als 
elements d' interès arquitectònic existents perquè l'espai nou 
projectat és acomodat a llurs mides i accidentes. 

L'obertura del corredor central serve ix, també a altres 
interessos primord ials del projecte com són l'ordre visual, 
l'establiment de recorreguts inteHigibles i la construcció d'un 
espai central representatiu de l caràcter públics dels ed ifi cis. 

Això es fa extensiu a totes les plantes perquè el corredor 
hi és repetit. Les comunicac ions entre plantes són resoltes 
amb escales, existents o de nova construcció, que, després 
de recorreguts tangents a les parets dels patis, desemboquen 
en els espais públics. 

Les plantes Principal i Primera són dedicades totalment i 
exclusiva a l'exposició del material Picasso, la planta 
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Segona a les dependències privades del Museo i la planta 
Baixa a activitats complementàries. Les distribucions 
interiors de totes elles són organitzades al voltant de l'espai 
públic, explicat anteriorment, amb l'aplicació d'uns cri teri s 
generals d'ordre sobre el teixit constructiu existent (sucessió 
de sales i sa letes). La superfície del projecte es compon 
de 3.212 m2 de reforma i 4.414 m2 d'ampli ació, amb un total 
de 7.626 m'-

Donada l'alta densitat del barri, hom proposa, també, 
l'obertura d'una plaça posterior obtinguda per l'enderroc 
d'una sèrie d'edificis. La plaça queda definida en un dels 
seus costats per l'accidentada e inèdita visió de ls darreres 
de ls tres palaus del Museo Picasso, més la dels palaus 
números 21, 23 i 25. Aquesta nova façana urbana pot ser 
molt suggestiva i contribuir, per tant, a la creació d'un 
entorn urbà de més qua li tat. 

Actualment només han estat realitzades les obres 
corresponents al palau Meca. 

Planta de situació 
on es 1'euen els 
palaus Meca, 
Aguilar i Castellet. 

Secció dels palaus 
on es 1•eu /unió 
dels tres patis. 



Planta tipus del 
edifici que es 
proposa. 

[ll 

J 
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F os sar de les Moreres 
Projt~ft apro~al. 

Roser Amadò 
Lluís Domènech 

En tota la intervenció que detallem es té en compte la 
comptabilitzac ió de l'Us del vianant amb el trànsit lent 
d'accés, intercalant les qualificades superfic ies pavimentades 
per a vianants de Sama Maria , el passeig i el Born amb els 
estratègics punts d'accés del carrer del Rec, Canvis Nous, 
les mateixes calçades del passeig, etc. 

Un episodi singular del projecte és la intervenció en el 
Fossar de les Moreres, per les implicacions de tot Lipus que 
comporta. Després de Ja corresponent recollida d' informació 
es constata el següent: a) El pont que unia el Palau Reia l 
amb Santa Maria té un doble valor històric i de singularitat 
arquitectònica. En l'actualitat és un element ruïnós i 
degradat però encara demostra Ja seva eficàcia compositiva i 
ambiental en relació amb Santa Maria del Mar. b) Les 
conslruccions sola el pont no tenen cap va lor en elles 
mateixes però Ja forma en planta, deixant dues places 
triangulars, és molt suggerent. e) El lloc té un sentit en 
funció d'una remembrança històrica. d) L'espai del Fossar, 
limitat per cases amb un cert valor però en una situació 
actual bastant degradada, és una zona mal orientada i poc 
confortable com a lloc d'estar. 

En funció d'aixó es creu interessant la reconstrucció del 
pont, seguint la forma, els elements i e ls materials que 
encara queden del seg]e XVIII. 

El pont quedaria flotant sobre un recinte, evocació d'un 
cementiri tancat, on sobre l'herba descansarien les làpides 
commemoratives ombrejades per unes moreres. 

En mantenir les placetes triangulars del Fossar es creu 
convenient respectar el paviment existent, renovat fa pocs 
anys i en molt bon estat. 

El material d'aquest paviment, gres de Montjuïc en forma 
de lloses i llambordes, ens dóna peu al tractament del mur 
de tancament del recinte del Fossar que es proposava. E l 
tractament superficial consisteix en unes amples franges 
d'aplacat de l'esmentada pedra buixarda fina , alternades 
amb unes altres franges fetes d'una sola fi lada de ll ambordes 
com les del paviment. 
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iillliiflT 

En aquesta paret se subratlla el protagonisme de les 
obertures remarcant-les amb carreus simplement desbastats 
com les llambordes de les franges. 

El tractament d'aquestes obertures sembla necessari per a l 
manteniment perfecte del jardi , però el disseny concret de les 
reixes s'ha tractat de fer de manera que enriqueixi Ja visió de 
l'interior. 

Un dels problemes més dificils de resoldre era el suport de 
pont. Finalment s'hi va trobar una solució basada en una 
estructura de fusta que, si bé és de concepció actual , 
entronca d'alguna manera amb Ja tradició de ls balcons i 
volades de l'antiga arquitectura de l barri de Ribera. El 
disseny d'aquest element estructural obeeix tant a imperatius 
de càlcul com a criteris compositius, com és el cas de la 
asimetria de ls dos elements sostenidors que ens permet una 
sortida neta a Santa Maria sense perdre la simetria en 
l'espai interior del recinte i dels balcons. 

El pont es reconstrue ix al més fidelment possible, tenint 
en compte les altures perquè permitin una bona sortida de Ja 
imposta de Santa Maria, que queda interrompuda, i del 
finestral d'accés des de l'esglés ia. 

Per la banda del carrer de Malcu inat i per tal de respectar 
Ja sortida amb el passadís que cobreix aquest carrer, es 
trenca l'amplada que ve de Santa Maria, teduint-la. La 
soluc ió de volta com a suport del paviment de l pont se ve 
suggerida per la del passadís de Malcuinat i serviex, a la 
vegada, per mantenir uns nivells que d'altra forma serien 
ficticis, necessaris per la composicióp de ls ba lcons en la 
façana. E l tractament dels ba lcons es fa respectant els 
brancals i les llindes exis tents, Ja profunditat es manté i aixó 
produeix, en el pe rímetre interior de l pont, unes ampli acions 
en les zones sense obertu ra que les fa més uti litzables. La 
coberta és construïda amb unes encava ll ades i corretges de 
fusta que queden vistes i són suport de l'enllumenat interior, 
que serveix també pe r a l'exterior. L'en ll umenat exterior es 
completa amb uns fana ls vuitcentistes de braç, com els tres 
que actualment hi ha. 
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El jardí del recinte és molt senzill. Hi ha la intenció de 
concentra r l'atenció sobre les làpides commemoratives, 
d'una forma poc retòrica però eficaç que consisteix en la 
plantació de les moreres deixant un gran espai circular i 
anivellant el terreny de forma que quedi un petit promontori 
excèntric dins del cercle on aniran les làpides. Tot el recinte 
va cobert de gespa i en algunes zones dels entrepanys de les 
cobertures es plantaran heures que arribaran a penjar a 
l'exterior. 

L'únic element una mica teatral és el focus que iHumina 
les làpides, però sembla la millor manera de donar-li al 
vespre la imatge màgica que es pretén. 



0 

Plaça de l'Argenteria 
Pro}utt aprow.t i obrts t" r•uT d'ad}udirat:ió 

Lluís Nadal 
Ramon Godó 
Carles Ferrater 

Amb la decisió de formar una plaça en el buit -moviment 
d'uns enderrocs- que ara hi ha en el carrer de l'Argenteria, 
ja es preve ia la necessitat d'un edifici de nova planta per 
tapar la mitgera que la destrucció ha deixat al descobert. En 
Ja proposta, aquest edifici nou destinat a habitatges es 
compon de dos cossos articulats per l'escala: un d'adossat 
directament a la mitgera més pròxima al carrer de 
l'Argenteria, i un altre de més petit -gairebê exempt- que 
segueix una alienació paraleHa de Ja mitgera que es troba al 
fons de Ja parcel·la. 

Per mitjà d'aquesta disposició, que modifica bàsicament la 
geometria purament casual de l'espai disponible, i que evita 
els inconvenients d'una façana excessivament li neal sobta, 
pensem, una recomposició adient de l teixit urbà 
temporalment ma lmès. 

El servei de la conformació de le s dues places. a l'edifici 
-tenint en compte naturalment la seva aptitud per a un 
programa d'habitatges- havia de mantenir, creiem, des del 
punt de vista formal una neutralitat al més acusada possible. 

La voluntat de negació de tota referència als edificis 
històrics i, fins i tot, la prevenció contra la idea de «fer 
arquitectura )) -en el sentit més extès i negatiU de la 
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paraula- no exclou evidentment la preocupació pe r igualar 
l'a lçada de la plaça (per aquest motiu l'edifici nou no 
cobre ix tota l'alçada de la mitgera) ni pot evitar la imatge 
que confere ixen a l'edifici més petit la dimensió de la planta 
-en relació amb l'alçada- i la seva pròpia situac ió. 

-~--~-·-· ·-~-.,...J ) 
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El Raval 
Crit tri s i objectius de plon(jamtnl tlpro•·au per la Comissió Municipal 
Permant f!f el 22-6-81. Pla Es¡udal de R~orma In/triar en cur:s de 
rFdauió. 
Acluacionsdeplontjamenten Cl"s: 
Modificació del P G M rtconoideram l'avinguda de les Drassanes. 
Al·rm l-projectesecta~illlprtvi: 

Estudi tü/ stciOr del Liceu al Seminari com Q remodelació de l'u pai 
públir:irFirabifitaciódels edificishistóric:r. 
AttuDcions pu11tuafs d'obru i projuus en curs: 
l}emodelació d'espais públics amb la construcci6 del ja rdl Emili Vtfldrt/1 
1 !aplaça Sai•·ador Segui i ober/ura i projecte de la plaça dels Ange/s i 
p:o;eclt de la plaça Pedró; projtrlt de nous equipaments al Con•·tnf dels 

A.ngtls i a la mansona Nou-Drossanes-Est-Arc del Tea/re: ronstrurúó 
d'habita/ges al carnr de l'Om 

Carles Díaz 
Xavier Sust 
CoHaboradors: Joan Arias, Francesc Bassó, Antoni Bruguera 
Asessors:OscarTusquets,LiuísClotet 

Objectius del planejament 

Objectius Municipals 

L'Ajuntament de Barcelona, en encarregar els treballs de 
planejament, assenyala els objectius concrets de planejament 

urbanístic que inclou el Dictamen aprovat, i l'Equip Tècnic 

contractat els ordena així, en relació amb els camps de la 
informació que ha escollit per dur-ne a terme la diagnosi i el 

tractame nt: 
Camp de la identitat. 
Conservar el teixit edificat existent. 
Recuperar els espais ll iures. 
Camp de la gestió. 
Utilitzar la propietat municipal fru it d'expropiacions. 
Mantenir les afectacions conseqüencia del projecte de 

traçat de l'avinguda Garcia Morato. 
Modificar la qua lificació urbanística, si cal , per potenciar i 

afavorir Ja rehabilitació del barri. 
Promoure les operacions d'esponjament que calguin. 

Camp de l'habitatge. 
Promoure la rehabilitació de l'ed ificació quan sigui possible 

i Ja seva substitució quan calgui. 
Promoure l'edificació d'habitatges per al rea llotjmamcnt de 

qui ho necessiti i vulgui continuar en el barri. 
Camp de les activitats. 
Donar cabuda al districte a totes aquelles activitats 

ciutadanes que col-laborin a mantenir la vida urbana amb 

tota la seva complexitat. 
Camp dels equipaments i serveis. 
Millorar el ni ve ll dc dotacions del barri. 
Recuperar els ed ificis públics ex istents. 
Camp de l'accessibilitat i la mobilitat. 
Reconsiderar Ja funció tan especificament circulatoria de 

l'avinguda Garcia Morato prevista en el planejament. 
Reforça r la trama viària en tot allò que millori la mobi litat 

interior del barri. 
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Camp de l'espai urbil. 
Recuperar el sòl urbà públic. 
Reconsiderar la rigidesa del traçat projectat per l'avinguda 

Garcia Morato. 
Procedir al buidat de les illes més degradades. 

Demandes populars dels res idents 

S'han portat a terme les entrevistes i reunions amb les 
diferents entitats, organismes i associacions del districte Vè., 
que representen al nostre entendre una bona part de la gent 

que hi viu o està relacionada amb el barri. Han estat 
consultats: 

Casals i llars d'avis. 
Societats corals i culturals. 
Centre de Documentació i Estudis. 
Associacions esportives. 
Consell del Districte. 
Coordinadora d'educadors d'infancia. 
Associació de veïns del Districte Vè. i associacions dc 

ca rrers 

Associacions de comerc iants i del mercat de la Boqueria. 

Les principals demandes formulades es relacionen 
seguidament, així com el camp en què incideixen: 

Camp de la identitat. 
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte què vol dir 

«tocar Ja ciutat)) i les seves consequències a llarg termini. 

Cal tenir molta cura dels petits detalls: Ja placeta, Ja font, el 

fanaL 

Camp de le'economia. 
Política pública que doni un tracte preferent a Ja 

problemàtica dels jubilats i pensionistes, que superen més 

d'un 20% de la població de l districte en l'actualitat. 
Solucions rea li stes de l'allotjament des de la rehabilitació o 

la renovació dels habitatges, segons els cassos, però sempre 
tenint en compte els recursos financers reals dels residents 

afectats. 

Camp de la gestió 
Reforma del Pla Comarcal que sentenciï la desaparició de Ja 

forma actual de l'avinguda Garcia Morato i congeli en 
consequència el sòl no inclòs en el programa d'actuació que 
fixi el nou planejament. 

Manteniment de les afectacions, només en els llocs que el 

barri necessiti a cun termini. 
Màxima potenciació de ls usos en els espais, sòl i edificis que 

ara ja són de propietat pública. 

Camp de l'habitatge. 
És fonamental la solució de l'allotjament. 
Promoció o construcció pública d'edificis de petits 

apartaments en règim de residència semiassistida per al s 
vells que ho necessitin. 

Camp de l'activitat. 
És indispensable mantenir Ic s activitats a fi de no convertir 

el Raval en una ciutat morta. 
Promoció de les activitats comunitàries al barri, al carre r ... 

Camp de l'espai urbti. 
Més espai obert, per a verd, per a esports ... 
Placetes útils, és a dir, urbanitzades i enj ardinades. 
Recuperar els fana ls que hi havia històricament i que , 

misteriosament, un dia, sense raó, van ser substituïts per 

baculs. 



Planoldelestat 
aciualdelsector. 
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Dictàmens Tècnics 

Monuments i edificis d'i'nterês: 

Tot el Raval manté un valor hi stric per a la ciutat, més pel 

seu caràcter general que forma part de la memòria de tots, 

que per la situació o el valor dels seus edificis. 

A més de l'antiguitat de l'edificació, els elements que 

contribueixen a caracteritzar el barri són: 

El traçat i les mides dels carrers. 
La densitat de la població i de l'ed ificació. 

El desconeixement dels racons pe l foraste r. 

La població resident i la seva relació. 
El desenvolupament d'una forta activitat als carrers, tant 

quotidianament com a les festes populars. 

Qualitat de l'edificació pel seu disseny i pels materials 

emprats. 
Antics comerços i llocs d'esbarjo que es converteixen en 

llocs de referència. 
Tot això es manté en uns carrers, fonamentalment les 

antigues vies de Barcelona: Carme, Hospital , Sant Pau, 

Tallers ... , i també en uns quants carrers, fonamentalment els 

oberts cap al XIX: Joaquim Costa, Nou de la Rambla, Junta 

de Comerç ... 
D 'altres (com el carrer Elisabets) tenen un caire molt més 

íntim pel suport de les edificacions que tenen davant. 

Fora d'aquests carrers esmentats i d'alguns ed ificis , la 

qualitat de l'edificació baixa molt respecte als edificis 

representatius, tret de ls més coneguts: Hospital de la Santa 

Creu, Sant Pau de l Camp, Drassanes, Palau de Ja Virreina , 

Església de Betlem, Teatre del Liceu, Palau Güell, ColHegi 

de Cirugia, Dispensari Antituberculós ... i pocs més que 

tenen un estat de conservació deplorable a causa, entre 

altres coses, de: 
Situació al cor del Raval, amb problemes d'accessibilitat. 

Baixa o cap uti lització. 
Propietat no aclarida del tot (almenys fins fa poc). 

Antics criteris d'expans ió ciutadana predominant als de 

rehabili tació. 
D 'altra banda, hi ha tOla una sèrie d'edificis industrials, 

d'esbarjo i d'habitatge, sobretot del XIX ( 1858- 1880) que 

mantenen, ma lgrat el seu estat de conservació deficient, una 

singularitat que els fa característics d'aquest tros de 

Barcelona (La Paloma, les cases del carrer Joaqu im Costa, 

etc ... ). 

Diagnòstic sobre res idència 

La base social 

Un barri no es compon d'un nombre determinat de grups 

socials diferents ni tan sols analitzables individua lment. 

Les fronte res són sempre difuses i pe rmeables. L'edat, 

l'ofici, el nivell inteHectual i social, la forma de vestir són, 

entre d'a ltres, les caracteristiques que ens done n les bases 

per distingir sociològicament cada grup. 

Els residents de sempre 

Les rendes baixes i Ja dissolubi litat de l contracte 

d'arrendament han permès que continuï gran part de la 

mateixa població de fa cinquanta anys, això si, més vella i 
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més pobra proporc ionalment. És el món dels avis 

abandonats pel «confort)) de les perifèries ofertes a terminis 

per Ja societat als seus fills. 
Hi ha un altre grup important de gent madura, de 

matrimonis d'edat indeterminada, de treball adors fixos, 

especialitzats, amb fill s moltes vegades estudiants. 

Persones que van elegir el barri per raons de treball, per la 

proximitat a l'oficina, perquè tenen la botiga familiar al 

mateix barri, persones que han heretat la casa dels seus 

pares, dels parents pròxims. És tota una àmplia capa social 

que està en un graó intermedi entre els vells i els joves 

immigrants d'avui. 

El buidat del barri; qui deixa el Raval 

La Casa de la 
Carirat. Un pati 
interior. 

Casa de la Font. 
Carrer Nou. 

La dinàmica social porta el barri cap a una transformaió que té 

un procés en funció de determinades raons, entre les quals 

podem dir: 
a) L'envelliment de Ja pob lació. 
b) L'emigració a la perifèria tant dels vells que marxen amb 

els seus fills grans quan es casen, com de famílies i persones més 

joves. 
e) Els desnonaments i enderrocaments obligats per les 

declaracions de ruïna. 
En reswn, hi coincideixen una sèrie de raons que van des de 

les purament biològiques fins a les electives o coactives, i que 

fan que el ritme de buidat sigui superior al que es dóna a les 

zones joves de la ciutat, de la perifèria i de la ciutat dormitori, i 

en conseqüencia, de disponibilitat per a altres usos, altres 

habitants , i també altres negocis. 
Tots ells, residents o comerciants, joves o vells, amb pocs 

recursos la majoria, resignats, descobridors d'un nou món 

pròfug, tots ells formen un conjunt heterogeni de necessitats , 

interessos i possibilitats que han de servir de base per a 

configurar el barri del dia de demà. 

La base fí sica: els habitatges 

La propietat: la problemàtica no solucionada dels lloguers 

congelats 

La forma de tinença de l'habitatge més usual és la de lloguer, 

baix, congelat i prorrogable indefinidament, que ha estat factor 

determinant a l'hora de relacionar els factors causants de 

l'actual estat de degradació i deixadesa dels edificis d'habitatge. 

La propietat horitzontal, a Ja qual han accedit de manera 



privilegiada els llogaters als quals han venut els habitatges que ocupaven, només representa, a tot estirar, el deu per cent del total del barri. 
L'Ajuntament és propietari de gran nombre de finques 

situades sobre el traçat de l'avinguda Garcia Morato projectada entre els carrers de St. Pau i Nou de la Rambla, sobretot. Expropiats i amb veïns precaris és, lògicament, un sector amb un estat de degradació extrema. 
L'ocupació dels habitatges 
Lògicament són els jubilats i pensionistes els ocupants dels habitatges més deficients, i a la falta de mi~ans dels llogaters d'aquests habitatges cal sumar la dels propietaris, en gran part també persones d'edat a qui la legislació no permet conservar ni tan sols la seva propietat immobiliaria , perquè no poden 

repercutir els costos, només que en una petita part, sobre els llogaters. 
De totes maneres no sempre els pisos més petits són els ocupa ts pels jubilats o per famílies d'una o dues persones. 

Sovint seran les famílies amb renda més baixa els seus 
ocupants, encara que coincideixen amb matrimonis amb gran nombre de fills. 

Els habitatges més grans pateixen des de fa un tems un canvi d'ús d'especial importància ja que, quan es buiden, sovint són reut.ilitzats per a pensions o cases d'hostes per setmanes o mesos, que en qualsevol cas alberguen l'immigrant, i famílies completes de residents per primera vegada a Barcelona, moltes vegades sense feina i carregats de criatures. 

Diagnòstic sobre activitats 

Indústria, Tallers, Artesanat: han desaparegut quasi 
totalment aquests tipus d'activitats 

Les grans indústries que apareixen en el Raval el segle 
passat, i que són origen principal ç!e l'estat de densificació en què avui el trobem, han estat traslladades totes a pobles de l cinturó industrial de Barcelona, a conseqüencia de la 
dificultat d'accés dels transport actual a l'interior del barri, a la inadequada ordenació urbanística del planejament dels 
últims temps i de l'alta pressió fiscal de Barcelona ciutat 
comparada amb els pobles i ciutats veïns. 

Els petits tallers i l'artesanat són activitats abandonades 
en èpoques de desenvolupament i de primacia de la 
producció industrialitzada dels anys 60 i principi del 70. A la vegada, els pocs que queden, sobretot al sud del carrer de l'Hospital, són substituïts per bars i locals d'activitat 
noctura, més rendibles almenys a curt termini. E ls pocs que queden cal buscar-los al nord del Raval sobre la plaça Pedró i a l'oest del carrer Joaquim Costa. 

Magatzems: n'hi ha, peró ocupen generalment edificis no 
específics 

Cal fer notar que quan es traslladen les indústries al 
extraradi, els edificis que queden buits són recuperats per a usos per als quals no foren construïts específicament. Així 
serviran per allotjar principalment magatzems, garatges i, en algun cas, fins i tot habitatges molt deficients donat el suport fisic i les poques obres d'adaptació que s'hi fan. 

Comerç: al ciutadà no resident al barri, li és dificil entrar a comprar al Raval. 
És històricament al perímetre del Raval, sobre la Rambla , les Rondes i el Paral-lel on s'assenta l'activitat d'oficines i 

despatxos. Aquesta mai no penetra a l'interior, fet que 
referma les nostres tes is, ja que dificilment podrà obrir-se al públic la representació d'una empresa, d'un serve i, en un sector ((fosc}} de la ciutat com l'i nterior del districte Vè. Hi ha excepcions. Una, tan desafortunada com l'edifici 
d'<(El Papus)). Una altra, però ja quasi al perímetre, la Torre de Colom. Els resultats no són satisfactoris, com tampoc no ho és l'intent desesperat de terciarització a la força del tram obert de l'avinguda Garcia Morato que no ha fet altra cosa que trencar del tot la trama urbana existent, sense donar cap solució de recanvi. 

L'oci: les festes populars 
Abraça el camp de Ics activitats associatives de corals, 

bandes de música, de veïns de carrers, de vells, de 
«majorettes}), que donen suport a les relacions entre els 
veïns del barri. 

Les fetes populars en diades assenya lades (Sant Ponç, pe r exemple) donen lloc a una gran afluència de visitants de fora del barri i fan que la gent el conegui i l'estimi. Igual passa 
amb les festes populars de carrers, d'entitats , etc. Creiem 
molt important potenciar aquest tipus d'activitats populars. 

Diagnòstic sobre equipaments i serveis 

No hi ha equí'paments generadors d'actil!itat localitzats a l'interior del Raval 

Centres de sa lut, sales d'actes, escoles amb nombre 
important d'alumnes, estan situats al perímetre. [ en el cas excepcional del conjunt Biblioteca dc Catalunya, Escola 
Massana, és simptomàtic que sempre s'hi accedeix des del punt més proper de l perímetre. 

Hi ha manca de sòl lliure al serl!ei dels equipaments 
És important ressaltar que en molts casos, més que el 
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Plaça Folch i 
Torres; un dio 
qualse~·ol. 

Pasa(je Vicens 
Martorell. 

Terrats. 

Edi}iciindustrt'al 
abandonat. 



Edifici industrial 
abandonat. 

El microbus per el 
carrer Hospital. 

Casa de la Carital. 
Pati dels bemifacwrs 
desconeguts. 

mate ix equipament, hi falta sòl ll iure al seJVe i de l'escola o 
de l'edifici que l'a llo~ a. 

Sabem que no poden acompl ir-se a la ciutat vella els 
estàndards fixats per a les parts noves de la ciutat i cal fer 
un esforç en aquest sentit per dotar els equipaments existents 
d'espai lliure al seu voltant, que servirà perquè perdin 
l'aspecte fins i tot de presó que alguns tenen en l'actualitat. 

Hi ha molts edificis públics sense ús o irifrautifitzats 

Casa de la Caritat, Casa de la Misericòrdia i els patis 
anne~os ocupats per un garatge o uns magatzems; Església 
dels Ange ls, edifici a mig constru ir de I'JNSERSO a 
l'avinguda de les Drassanes ... Tots ells, tancats i oblidats, 
ajuden a crear la imatge -sumats als edificis de ls seJVeis 
tèc nics abans esmentats- de densitat edificada del barri -i 
de la ciutat si cal- i ajudarien a retornar activitats socials i 
econòmiques necessàries en tots els aspectes. 

D iag nòstic sobre mobilita t i access ibilitat 

El trànsit d'automòbils és baix, congestionat, intricar 

Els carrers principals d'accés (Carme, Hospital, Sant Pau) 
són de circulació lenta i estan congestionats per 
l'estacionament, per la càrrega i descàrrega i pel conflicte 
amb els vianants. 

A través dels carrers secundaris, el trànsit és intricat, i 
dificil per als mate ixos veïns. 

Hi ha numèricament poc trànsit. 
No ex isteix un recorregut interior de trànsit clar i 

util itzab le en direcció al mar; els carrers són estrets, de 
trams curts; sense continuïtat. 

L'accés des de la Rambla és irregu lar i també intricat. 
El fo raste r que va al Rava l en cotxe no gosa entra-hi i 

de ixa el vehicle a qualsevol aparcament del perímetre. 

El transport piiblic no accedeix a l'interior del Raval 
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El transport públic (metro, autobús) està situat al perimetre 
de l districte. Només algun «microbús» travessa el Raval de 
la Rambla al ParaHel, però és poc uti litzat i generalment el 
ciutadà mitjà no sap que exis teix. 

El vianant fa servir els recorreguts clars i actius 

Hi ha mú ltiples recorreguts Rambla-Rondes actius i que 
responen a carrers provinents dels camins històrics de 
sortida de la ciutat emmura llada: Carme, Hospital, Sant 
Pau; tambê es pot considerar aquí el carrer Nou de la 
Rambla, am_b activitat a la part baixa i d'origen posterior al 
seu traçat. Es molt important considerar l'entroncament de 
Carme amb Portaferrissa i Hospital amb Soqueria i el final 
de tots dos al mercat de Sant Antoni. 

D iagnòstic sobre l'espai urbà 

Hi ha poc espai lliure 

No sols perquè els carrers en general són estrets sinó també 
perquè les places i els jardins són pràcticament inexistents. 

E l Raval és possiblement l'àrea de Barcelona on és més 
reduïda la proporció d'espai lliure. 

Els carrers són massa estrets 

Aquesta estretor provoca unes condicions deficients, no sols 
als edificis que el limiten sinó també al mateix espai públic , 
degudes essencialment a l'assolellament. 

L'envoltura de l'espai està en males condicions 

La pavimentació, recobriment de les façanes , iHuminació, 
etc. , que delimita l'espai públic està en males condicions no 
sols pel seu estat de conseJVació deficient sina també per la 
inapropiació a la situació actual com és el cas de la 
pavimentac ió dels carrers estrets dividida en vorera i 
calçada. 

Els entorns dels edificis de valor estan en situació deficient 

Perquè no van ser planejats (esglésies de St. Agustí o 
St. Pau) perquè no s'han completat (l'Hospital de Ja 
Sta. C reu i la plaça dc la Soqueria), o perquè estan 
deteriorats (plaça de la Soqueria). 

Hi ha una ordenació errónia de petits eixamplaments de 
carrers 

Aquesta ordenació ha provocat absurds esporàdics i 
connictius dentats de les alineacions amb els consegüents 
efectes negatius de racons i parets mitgeres sense aconseguir 
cap eixamplament efectiu i vàlid de carrer. 

Una obertura desafortunada al voltant de les Drassanes 

Aquesta obertura inc lou l'avinguda Garcia Morato i el 
carrer de la Porta de Santa Madrona. L'espai públic està 
totalment indefinit tant per la inadequació dels edificis que 
l'emmarquen com pe ls mateixos clements que l'integren. El 
pitjor és que aquest espai dominat per l'asfalt no sols està 
tota lment inaprofi tat sinó que ha seJVit també per a 
destrossar l'activitat del seu entom. 

Hi ha unes bones intervencions del s. XIX 

Que creen un espai urbà valuós aconseguir tant pel traçat 
recte de l carrer com per Ja composició general de l 
l'edificació. Aquestes inteJVencions són principalment el 
c. Nou de la Rambla, c. de Ja Unió, Junta de Comerç 



(Mendizabal), el petit eixample situat sobre l'antic convent 
de Ntra. Sra. del Carme ... 

Hi ha unes bones intervencions recents 
Intervencions de creació d'espai pUblic que es concreten en 

Ja realització de la plaça Vicente Martorell i l'obertura dels 
patis interiors de l'Hospital de la Sta. Creu. La situac ió 
d'espais tranquils amb vegetació en un segon terme respecte 
al s espais més actius ha donat un bon resultat 

El Raval: relació amb la ciutat 

Barrera davant del mar de rota una part de l'Eixample 
Encara que no és problema del Districte Vè. solament. 
Podríem dir el mateix del Poblesec, la ciutat vella, la 

Barceloneta, el Poblenou. i i 

Localització d'una serie d'activitats rebuu"ades per la resta l--r T'" 

Avui , aquestes activitats ja no es pot dir que siguin 
localitzades en un sol sector, l'anomene.t «xino». La 
di spersió d'aquestes activitats fa que popularment es 
confongui el Raval amb un barri de prostitució. 

Imatge d'un món desconegut 

Fora dels carrers principals: Carme, Hospital, Sant Pau, 
Tallers i carrer Nou , que travessen i estan dedicats 
fonamentalment al comerç, molts barcelonins coneixen poc 
més del barri. 

Dipositari d'un cert valor històric 
Reconegut per tots, però abocat cap al seu empobriment 

pe r la degradació física i funcional del barri. 
Paper antitètic defuncions davant del 1<.Barri Gótic)) 
El Raval no és «Centre» malgrat la seva situació geogràfic< 

a la Ciutat L'altra mitja closca del Barri Antic de Barcelona 
és la que conté els centres administratius, la Catedra l i altres 
centres importants d'activitat pUblica. 

Diagnòstic sobre l'edificació i els serveis d'urbanització 

Si exceptuem uns pocs carrers que tenen una personalitat i 
un cert nivell d'edificació: Ànge ls, Dr. Dou, Pintor Fortuny, 
Notariat, Tallers, Joaquim Costa, Egipciaques, Riera Alta i 
Baixa, Carme, Hospital, Sant Pau, Sant Antoni, Junta de 
Comerç, Marquès de Barberà, Unió, Nou de la Rambla i 
tots els perimetrals Rambla, Rondes, Paral·lel i l'avinguda de 
les Drassanes i alguns altres, tota la resta són carrers oberts 
entre fina ls del segle XVIII i mitjan XIX, amb edificacions 
construïdes als voltants de 1850. 

Encara que no tota la construcció és homogènia i, en 
ge neral, la qualitat de la construcció i el seu estat de 
conservac ió baixen en direcció nord-sud i la dimensió dels 
habitatges té una mitjana de 60 m2 el carrer de Joaquim 
Costa i 35 m2 el carrer de San Jeroni, podem definir les 
seves característiques constructives genè riques de Ja manera 
següent: 

Estructura de parets de totxo; sobre bigues de fusta , fins i 
tot en coberta. 

No hi ha problemes gaire greus de tipus estructural 
excepte en quasi totes les cases de cantonada, la major part 
de les quals presenta esquerdes molt importants degudes 
probablement a problemes de fonamentació. 

n·. I 

~1 ~ 
També és general el problema de les cobertes ja que 

moltes bigues de fusta estan en estat de putrefacció i les 
soleres no impedeixen ja el pas de l'aigua. 

En general totes les escales presenten un estat de 
degradació molt alt, deixant a part que el seu di sseny resulti 
totalment inadequat als condicionants de vida actuals, tant 
l'electricitat, com l'aigua, el gas i els desguassos. 

Les façanes estan degradades per manca de conservació i 
sovint per l'existencia d'esquerdes, però en conjunt es 
podrien considerar fàcilment recuperables, ja que Unicament 
les plantes baixes han sofert agressions importants a 
conseqüencia d'obres de reforma en els comerços; per altra 
banda la desafortunada i genera l col· locació de portes per 
instal-lar portes electrònics ha acabat d'espatll ar-ho. 

L'habitatge tipus en aquests carrers correspon a una 
superficie entre els 30 i els 60 m2 i presenta en genera l un 
problema comú i és de la seva manca de ventilació, que 
únicament és clara en el petit tros que dóna a façana i en 
alguns casos quan existeis un pati o espai posterior que ho 
permet. En general tota la zona interior de l'habitatge queda 
totalment sense ventilar. Tot plegat provoca una forma 
d'utilització de l'habitatge absolutament inadmisible quan el 
nombre d'ocupants ês important, però que en molts casos 
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cVocupacions mínimes de 2 o 3 persones, que és realment 
molt freqüent, és acceptable. 

El cost d'una rchabilització mitjana escapa dc Ics 
¡x>ssibilitats de l'usuari en funció de les aportacions 
econòmiques que es poden aconseguir d'acord amb la 
legislació actual. És possible, com s'ha fet en altres països , 
que els préstecs econòmics per rehabilitar es puguin facilitar 
amb ajuda de l'Administració de tal manera que el resultat 
final sigui a un tipus d' inten':s clarament baix. Pe r altra 
banda creiem que pensar en rehabilitacions més lleugeres 
seria enganyar-nos, ja que la rehabilitació mitjana es l'única 
que permet afrontar els greus problemes que presenten la 
major part dels habitatges de l barri: in adequació d'escales, 
insuficòncia o inexisténcia de serveis sanitaris adequats, 
cuines inadmissibles, i tot això, sense que es pugui afrontar, 
més que en casos molt favorables , la manca de ventilació i 
illuminació de moltes zones de l'habitatge. 

Creiem per altra banda que el problema del barri, més que 
de dens itat en nombre d'habitants, és de densitat d'edi ficació 
en planta o de manca total dc sanejament i que qualsevol 
actuació hauria dc recolzar en el sanejament i en 
l'esponjament, totes dues coses totalment factibles ja que 
tenim la clara possibilitat d'enderrocar molts edificis vells 
industrials i mal utilitzats que pod rien treure ràpidament la 
imatge massissa i densa que avui ens dóna el barri 

Serveis d'urbanització 

Hem de dir que dóna la impressió que la infrastructura de 
sanejament de l barri és francament deficitària, i si és així 
s'hauria de cons iderar prioritari el seu arranjament. Les 
instaHacions generals d'aigua, electricitat i gas serien 
immediatament insuficients quan s'arrangessin i 
rehabi litessin -encara que sols en una part- els habitatges. 

I quant als paviments del carrers, a base generalment de 
llambordes, són acceptables en la situació actual però 
demanaríem també la seva revisió i la rea lització d'obres de 
conservació, tot aixó sense tenir en compte que es propessin 
aJtrcs solucions de ca(ada més adequades a la poca amplada 
dels carrers i a Ja prioritat que s'hauria de donar a l'ús dels 
vianants. 

Síntesi temàtica d'objectius 

1. Identitat 

Creació d'un entorn amb identitat prOpia 

La majoria de la gent necessita un entorn amb identitat per 
viure. En el cas del Raval no cal crear una identitat nova 
dels seus barris perquè ja en tenen una de reconeguda i 
elaborada a través de la història. És una identitat rica i 
definida que el singularitza respecte a la resta de Ja ciutat. 

Respecte a la personalitat i històda del districte 

Les peculiaritats de l'entorn arre lades i estimades per la 
gent han de conservar-se i, en tot cas, rellevar-se a través 
de les intervencions que es puguin fer. 

Obertura del districte a la resta de la ciutat 

Mantenir una identitat pròpia no vol dir cap manera que el 
districte s'hagi d'aïllar i tancar-se sobre si mateix. Al 
contrari, el districte ha d'obrir-se a la resta de la ciutat, i fins 
i tot del pais, com ha fet tradicionalment. La plaça de la 
Soqueria, per exemple, no és unicament un mercat al servei 

del districte sinó de tota Ja ciutat. Inversament, el Mercat de 
Sant Antoni, situat fo ra al districte, s'ha de considerar com 
un mercat del mateix districte, pel gran ús que la ge nt que hi 
vi u en fa. 

2. Economia 

No destruir riquesa 

Cal conservar tant el patrimoni construït com l'activitat que 
s'hi desenvolupi. 

Reduir els costos 

Les propostes que es facin tant de caire urbanístic com 
edilici cal que tingui n en compte el caràcter limitat dels 
recursos econòmics. 

Rendabilitzar les operacions 

El cost de les intervencions que es facin cal que sigui 
proporcionat amb els beneficis que s'aconsegueixin. 

Fer rendir el sòl 

El valor del sòl fruit de les seves localització i 
infrastructura urbanística s'ha d'aprofitar al màx im. 

Fer fàcil el finançament de les operacions 

Aquestes cal que es puguin fe r al ritme de les disponibilitats 
financieres que es tinguin. 

Baix manteniment 

Les despeses de manteniment de l que es contrueixi cal que 
siguin tam baixes com sigui possible. 

3. Gestió 

Gestió fàcil 

Quan es fa un planejament és fonamental tenir en compte 
que es pugui gestionar no tan sols per raons econòmiques, 
com hem vist abans, sinó també per raons jurídiques, 
administratives, polítiques o de les molèsties de tot tipus que 
es creen quan es fa qualsevol intervenció. Per fe r viable un 
P.lanejament és essencial que la gestió sigui raonable i no 
complicada i que es basi en els instruments d'execució de 
què es disposa. 

Possibilitat de fer gestions públiques i pn·vades 

Cal tenir en compte no solament la gestió des del punt de 
vista de l'Administració pública sinó també des dels privats 
ja que la seva actuació ha de ser igualment decisiva en la 
reforma del districte. 

4. Habitatge 

Previsió de Ja rehabilitació de l'habitatge recuperable 

Com que quasi tota l'edificació de l Raval és de construcció 
antiga i poc renovada hi ha la necessitat de crear unes 
condicions urbanístiques que propiciïn Ja rehabilitació de 
l'habitatge que, pel seu estat, encara sigui recomanable de 
conservar·lo. 

Previsió de la renovació de l'habitatge irrecuperable 

En una gran part del districte l'edificació esta en tan males 
condicions que no és gens convenient la seva rehabilitació si 
no, en tot cas, la seva renovació. Aquesta és , de fet, l'única 
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manera d'aconseguir als habitatges unes condicions tràns it a causa de l'estretor dels carrers, la falta de 

modernes d'habitabilitat. continuïtat de ls recorreguts, la dificultat de girar i 

Previsió de reallotjar al mateix barri els vefns afectats per l'intricament del teixit urbà. 

operacions de renovació Donar comunicació inten'or entre les parts alta i baixa del 

És clar que la renovació no ha d'obstaculitzar Ja 
permanència en el seu barri de ls veïns que actualment hi 
reside ixen i que desitgen romandre-hi. 

Promoció d'habitatges no familiars 

Per raó del gran nombre de pe rsones que viuen soles al 
districte és convenient que es promoguin habitatges de tipus 
no familiar, especialment per a les persones grans. 

5. Activitat 

Diversificació de l'activitat 

Diversificar l'activitat és la millor manera d'assegurar-se la 
\italitat de l'espai urbà i de rendabilitzar l'estructura urbana. 

És per tant un objectiu que al Rava l es mantinguin les 
activitats desenvolupades actua lment i que no siguin 
perjudic ials i, en tot cas, augmentar-les i enriquir-les 
aprofitant la seva centralitat i les inversions de millora que 
s'hi facin. 

Barreja d'activitats 

Petites activitats artesanes o industrials, oficines i despatxos, 

bars i restaurants, locals d'entreteniment i esbarjo i comerços 
són activitats no solament compatibles sinó també 
complementà ries si es té cura de resoldre els petits conflictes 
que es poden produir quan es barregen. Igualment passa 
amb el mateix habitatge si es resol el problema de 
l'aillament acústic i de la perillositat. Per altra banda la 
barreja de l'habitatge amb altres activitats té l'avantatge de 
compartir serveis, amb la consegüent economia, i 
d'aconseguir llocs de treball al costat de la residència, també 
amb la consegüent economia i comoditat. 

6. Equipaments i serveis 

Situació d'equipaments locals 

Tot assentament urbà, per mantenir-se, necessita 
equipaments i serve is que donin ~uport als seus veïns i a les 
activitats que s'hi desenvolupin . Es important que els d'ús 
més quotidià, sobretot per a ús d'infants i gent gran, se situïn 

dintre o prop del barri que serveixen. 

Situació d'equipaments generals 

distn'cte. 

Actualment sols és possible una comunicació a peu. Per a 
altres tipus de comunicacions és necessari sortir del districte. 

Solucionar l'estacionament dels vehicles 

Com que l'edificació vella no té capacitat de donar cabuda 
als vehicles cal fer una previssió d'estacionament públic. 

Millora del transport públic 

Cal crear unes condicions que facin possible el pas del 
transport públic pensant no sols en les comunicacions amb 
la resta de la ciutat sina també entre diferents punts de 
l'interior del districte. 

8. Espai urbà 

Augment de la superficie de t'espai públic obert 

És evident que cal resoldr~ la manca d'espai urbà a l'aire 
lliure per a l'esbaljo de ls veïns, i d'una manera especial dels 
infants i dels vells, creant zones tranquil·les amb aquesta 
finalitat. 

Millora de la qualitat de l'espai urbd 

Cal millorar tant la formalització com la urbanització de 
l'espai per crear un marc apte per al desenvolupament de la 
vida quotidiana. 

Propostes de tractament 

Normes de disseny 

1. Identitat 

1. Conservació i restauració dels elements de valor artistic i 
histOrie 

Aquests elements poden ser edificis, espais urbans, 
monuments, fonts, fanals, etc. La relació d'elements ha de 
venir donada tant pel Catà leg municipal aprovat com per la 
nova aportació que es pot fer amb motiu d'aquest treball. 

2. Ressaltar els focus urbans d'identitat 

És evident que la identitat del districte es concentra sobre 

És convenient que els equipaments d'ús més esporàdic o no I. Identitat. 2. Identitat. 

especialitzat estiguin repartits per la ciutat perquè la seva 
limitació numèrica pot millorar-ne la qualitat i reduir-ne el 

cost. 

Previsió de millora de prestació de serveis 

La major part dels serveis falten o es donen en molt males 
condicions al districte . Cal que el planejament creï un marc 

que possibiliti la seva millora. 

7. Comunicació 

Millorar l'accessibilitat a l'emorn del districte 

En els barris antics un dels problemes més típics és la 
inadequació de la xarxa viària a Ics exigències actuals del 
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uns determinats espais urbans que són els que principalment 
li donen caràcter. Espais com la plaça del Pedró o 
Bonsuccés, o carrers com el de l'Hospital o del Carme, no 
sols cal mantenir~los en el nou planejament, si nó també 
ressa ltar-los. 

considerar modèliques per a les futures intervencions en el 
districte. 

6. Control delrractamem de les façanes 

Per a la conservació del caràcter d'un en tom és fonamental 
el control de les façanes a través de la normativa de l 3. No p~rm~rre que els edijic~·s de. nova edificació planejament. D'aquesta manera es pot assegurar que les sobrepassw I altura dels edificts exlSlellls façanes de les edificacions que es projectin s'adequïn a les 

Aquesta és una norma elementa l que no necessita cap mena circumstàncies dc l'ambient. Cal evitar, per exemple, el d'explicació. Els resultats de la seva contravenció es poden tractament indiscriminat dc façanes en totxo vist o l'aparició 
contemplar en el tros obert de l'avinguda Garcia Morato. de grans terrasses. 

4. Evitar que el planejament disgregui els barris imeriors 2. Economia dels districte =-==='------------------
És evident que dintre del districte hi ha barris diferenciats 

que tenen le s seves estructura i identitat. El planejament els 
ha de respectar evitant la seva disgregació, com va passar en 
el Barri Xinès amb l'Obertura de l'avinguda Garcia Morato. 

Si es considera que és important que la nova edificació 
estigu i a l'abast de les possibilitats econòmiques de la gent 
que viu en el districte, és fonamental que es comple ixi 
aques ta norma. 

I. Emprar solucions que no comportin costos 
d'urban ització alts 

Les ((megastructures)> i les soluciones basades en diferents 
nivells de plataformes públiques s'han d'evitar al màxim. La 
urbanització cal que es basi en solucions senz illes de fàcil 
gestió i cost normal. 

2. Permetre t'edificació segons solucions tipològiques barates 
3. Concemració d 'equipaments per evitar duplicitats 5. Inspiració en les actuacions reexidesfetes anteriorment innecessiJries d'instal-lacions; serveis en el propi districte o en el seu immediat entorn 

Creiem que la plaça Reial, l'obertura de l' inte rior de 
l' Hospital de la Santa Creu i fins la més recent plaça Vicent 
Martorell han estat unes afortunades operacions 
d'intervenció que han donat molt bons resulta ts i que cal 

1. Economia. 

Els camps de jocs, el menjador, la biblioteca i la sala d'actes 
són, per exemple, instaHacions i serve is que es poden 
compartir entre més d'un centre escolar, amb les 
consegüents economies. De fet en el districte ja es dóna 
aquesta situació al voltant de la plaça Folch i Torres. 
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4. Evitar les afectacions a l'edificació en bon estar 

És una norma que , per la seva evidència, creiem que no 
necessita un major comentari. 

5. Respectar els interessos creats 

Aquesta és una norma importantísima, sobretot per als 
botiguers. El planejament no pot crear una situac ió totalment 
nova que destrueixi una labor feta d'anys. Igualment cal 
respectar al màxim la distribució d'afectacions urbanístiques 
existents . 

6. Situació de les actuacions preferentment en els sòls de 
propietat pUblica 

D'aques ta manera es podem aprofitar le s invers ions ja fetes 
per l'Ajuntament de compres de finque s, especialment en el 
sector d'obertu ra de l'avinguda Garcia Morato. 

7. Possibilitat de fer les actuacions per etapes 

Tots sabem que les possibilitats financeres són limitades i 
per tant ca l que sigui possible actuar per etapes en fu nció de 
les disponibilitats que hi hagi. 

8. Cost de manteniment baix dels espais urbans 

No es pot fer un planejament que exigeixi uns costos alts de 
manteniment. La vegetació s'ha de basar, per exemple, més 
en els arbres que en els parterres. 

3. Gestió 

I. Respecte al Pla General Metropolita i planejaments 
anteriors 

Es l'única manera de poder fer una tramitació ràpida per a 
l'aprovació de l planejament que es proposi. De totes 
maneres això no impedeix que si per alguna raó determinada 
cal fer una mod ificació, aquesta es realitzi. 

}.Afavoriment de la iniciativa privada en la rehabilitació 
de l'edificació 

Les intervencionsd que es facin per l'Administració han 
d'animar la gent a rehabilitar la seva pròpia edificació. 

Deixar a mans de la iniciativa pública el pes de la 
rehabilitació de les cases és una càrrega massa forta per a 
ella. Ai xò no vol dir que es puguin arbitrar ajudes als 
privats, tant d'una manera directa com indirecta. 

3. Evitar afectacions que impliquin petites però importa nis 
parts de moltes finques 

Aquest és el cas de les afectacions produïdes per 
l'eixamplament d'un carrer que implica totes Ics façanes de 
les edificacions que hi donen. Una afectació d'aquest tipus 
no aconsegueix quasi ma i els seus objectius i en canvi 
provoca racons dolents, com es pot ve ure fins i tot a molts 

carrers de l districte mateix. 

4.Previsió que les actuacions puguin quedar i incompletes 

El canvi d'objectius, en el temps, pot deixar inacabada 
qualsevol actuació prevista. És important, per tant, que les 
actuacions parcials tinguin sentit per si mateixes sense tenir 
necessitat que tota l'actuac ió sigu i executada. 

5. Evitar les afectacions de finques en el punts Ofl hi ha 
activitat rica i interessos vius 

Aquest és un dels mi llors símptomes que la ciutat té bona 
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salut en aquell punt i per tant no és convenient una actuac ió 
radical. Per altra banda cal respectar els interessos privats. 

6.Aconseguir que els solars resultants per la nova 
ordenació siguin fàcilment edificables per les seves 
caracterfsliques 

Com que és pràcticament impossible , o almenys molt dmcil, 
la realització de reparcel-l acions, és important que no es 
produeixin solars~retall de difícil edificació. 

7. Gestió pública directa o delegada en les grans 
operacions en què no és possible la gestió privada individual 

En les zones profundes del districte és inviable preveure 
una autorregeneració. La renovació, si es vol fer , cal que es 
realitzi a través d'una gestió pUblica directa o delegada que 4. Habitatge. 
inclogui prèviament l'adquisició de les finques actuals. 

8. Flexibilitat per incloure demandes no previstes 
Les necessitats de demà, en especial en qüestions 

d'equipaments, són dificils de conèixer avui amb exactitud. 
És per aixó que cal preveure una ordenació flexible que 

integri els requeriments que es puguin fer més endavant. 

4. Habitatge 

1. Augmentar la qualitat de l'entorn de les edificacions les 
quals es vulgui qfavorir amb la seva rehabilitació 

Aquest augment de la qualitat de l'entorn ha de fer 
referéncia al millorament de l'accessibilitat, a Ja dotació 
d'equipaments i a la urbanitzac ió de l'espai urbà. 

2. Preveure actuacions de renovació total a les zones on 
l'actual edificació és irrecuperable 

L'exigència de posada al dia de les noves edificacions i la 
impossibilitat d'aconsegui~ho a través de l'ordenació actual 
fa necessari que les actuacions de renovació de l'edificació 

irrecuperable siguin radicals i que, per tant, fins i tot puguin 
anul·lar els actuals carrers. 

3. Possibilitar la promoció per etapes de nous habitatges 
per reinstaJ.Jar els veïns en el seu propi barri 

S'ha de poder assignar els veïns, en el cas que es faci la 
renovació de l'habitatge, un habitatge en el mateix barri 
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6. Que els habitatges estiguin ben assolellats i ventilats 
L'emplaçament de l'habitatge di ntre d'un barri antic no ha 

de ser obstacle per tenir unes bones condicions 
d'habitabilitat. 

7. Donar la possibilitat que els habitatges, per la seva 
agropació, puguin tenir serveis comuns 

No cal pensar en serveis complicats sinó essencialment en la 
vigilància, el manteniment i la neteja. 

8. Evitar els conflictes que es produeixen en combinar en 

.... una mateixa edificació l'habitatge i l'estacionament 

2. Actiw'un 

sense necessitat de disposar-ne una provisionalment per les 

molèsties que comporta. Això fa necessari que la promoció 

pugui fer-se per etapes. 

4. Mantenir l'edifici de pisos com el tipus d'hQbitat a 

desenvolupar 

Tant les raons econòmiques com les socials fan 
recomanable que els nous edificis d'habitatge desenvolupin 

el mateix tipus d'hàbitat que hi ha actualment. 

5. No afectar negativamertt les condicions d'habitabilitat 

de les edificacions velles per les noves 
Com és evident, les noves edificacions no poden perjudicar 

l'actual situació de Ics velles. 

La situació de l'estacionament sota l'habitatge sempre és 

conflictiu per les diferents condicions que exigeixen a 
l'edificació aquestes dues activitats. L'ordenació que es 
proposi cal que ti ngui en compte aquest fet. 

S. Activitat 

I. Recolzament en els centres i .eixos existents d'activitat 
L'estructura de l' activitat del districte fOcalitzada en la 

Rambla i els me rcats de la Soqueria i Sant Antoni és massa 
forta per desconsiderar-la. Al contrari , el planejament s'hi ha 

de basar per tenir probabilitats d'èxit. 

2. Continuïtat espacial de l'activitat comercial 
Aquesta és una condició imprescindible per a l'èxit d' un 

assentament comercial. 

3. Previsió de la situació d'oficines i despatxos preferentment 

en els pisos dels carrers comercials 
Aquesta és una tendència de loca lització que no té cap sentit 

modificar. 

4. Eq uipamentsisen•eis. 
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4. Situació de tallers en zones posteriors 
Sempre és conve nient la barreja d'usos mentre no es 

produeixin incompatibilitats entre ell s. Els tallers , per evitar 
molèsties de sorolls i trànsit, és millor que sempre se situïn 
en els darreres. 

5. Previsió de la situació de terrasses de bars i restaurants 
prriferentment en racons de zones d'activitat comercial 

Les terrasses de bars i restaurants, si estan ben situades, són 
un agradable lloc per estar-s'hi i d'animació. Pel soroll que 
¡:xxjen provocar sempre és millor que sc situïn en placetes i 
racons de les zones comercials evitant la seva incorporació 
dintre de l'entorn tranquil de l'habitatge.9 

6. Concentració de les zones nocturnes d'activitat 5. t.'q uip11m1'llls ¡ srn·eis. Aquesta és la manera d'evitar perills i molèsties als veïns. 

6. Equipaments i serveis 

I. Situació cèntrica dels serveis i equipaments de caire urbà 
Els centres de sa lut, biblioteques, centres de comunicacions, o:::e;::¡¡¡¡;;¡ 

sales d'actes, etc. , s'han de situar d'una manera cèntrica en ~ 'i el di stricte per a la fac ilitació de la seva utilització. · _ 
2. Situació retirada dels serveis i equipaments que • @ dificultin el desenvolupament d'altres tipus d'activitats -
Les insta l·lacions esportives i d'escoles que necessitin molt 8. Equipamf'nts i srn·eis. 

espai , en canvi, exteriorment són poc atractives, és millor 
que se situïn en zones retirades com interiors d'illes de 
cases. 

J. Situació representativa dels principals equipaments 
Mirant a una plaça o tancant una pe rspectiva és la millor 

situació dels equipaments amb valor representatiu. 
4. Reconversió d'edificis públics de valor actualment 

inutilitzats o infrautilitzats 
En especial el conjunt format per la Casa de Caritat, Casa 

de la Misericòrdia i convnet del s Àngels té moltes 
poss ibilitats en aquest sentit, tant per a equipaments 
metropolitans com pe r al districte. 

5. Previsió de recollidors d'escombraries 
En un remodelatge cal tenir en compte la deixada de les 

bosses d'escombraries al carrer preveient la instal· lació de 
recollidors en alguns indrets. 

6. Integració amb l'habitatge i els espais oberts 
És essencial que els equfpaments estiguin ben integrats a 

l'habitatge, especialment els que estan al servei dels ne ns i 
de la gent gran. Per altra banda , també cal la integració amb 
els espais oberts , que en certa manera són complementaris 
als equ ipaments. 

7. Renovació de les infrastructures en un mal estat o 
insuficients 

Clavegueres, enllumenat, instaHacions de fil s elèctrics i 
telefòn ics, etc. , són infrastructures d'urbanització que cal .J. 

7. Equipaml'llls iser\'eis. 

rynovar. ~ 
Es una mínima norma de seguretat que cal tenir davant la 
~-Possibilitat que els bombers arribin a totes les edificacions ")J-BJ', 

possibilitat de produir-se algun acc ident o incendi. ::.1 
7. Comunicació ~ 
J. Introducció de/trànsit rodat essencialment per les noves . vies i per les va lies poc significatives 

Els inconvenients del trànsit rodat pels carrers estrets fa 
5. Comunicació. 7. Comunicacio. 
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3. /:'spai 11rba. 

recomanable que discorri amb preferència per les vies més 
poc significatives del districte , per evitar conflictes. 

]. Previsió de la córrega-i descarrega de mercaderies, 
especialment en els centres comercials 

Aquesta previsió es pot fer pe r Ja dispos ició especial 
d'alguns espais. Es imprescindible per no crear conflictes i 
mantenir la rica activitat actua l. 

3. Preferencia de la circulació de vianants pels carrers 
comercials i estrets 

L'activitat i l'estretor dels carrers fa recomanable aquesta 

preferència, que no vol dir que en la majoria de carrers es 
pugui fer simultanejar el trànsit de vehicles i de vianants. 

4.Facilitació del pas del/ransport pUblic normal per 
l'interior del districte 

Aquesta no és sols una bona mane ra d'integrar el districte a 

la resta de Ja ciutat, sinó també d'augmentar la relació entre 
els seus extrems. En aquests mome nts la depe ndè ncia del 
transport perimetral afavoreix la disgregació del districte cap 

a la Rambla o Ja Ronda. 

5. Versatilitat de l'ús de la xarxa viizria 
Per adaptar-se a les necessitats que es donin i Ja voluntat 

de ls veïns i l'Ajuntament és importam que la xarxa viària es 
pugui usar de diverses maneres, sobretot en relació amb el 

trànsit. 

6. Divisió de l'estacionament a l'aire lliure eft molts espais 
de petites dimensions 

Tots sabem que els gran~ espa is d'estacionament a l'aire 

·~e~- · --=-~- - lliure, a més de ser incòmodes pel seu ús, donen uns 
• N:T!\m" , , _,: ,. --., _ -: TM.'Ilar.~.m resultats formals molt defic ients i poc acollidors. 

. .. . .,. - -: ,l'i'·'?' _ o-~ 7. Utilitat mUI~iple dels espais ~estinats _a _esta_cionament de 

,.:_: {;-.¿~~, ~,! mane~a que a diferents hores o d1es servetxm diferents 

- ~-------- · ~ usuans 
5· Espm urha. És lògic que un mateix estacionament de dia serveixi per als 

8. Espai urba. 

qui treballen i a la nit per als qui viuen en el districte , en els 

dies feiners pe r als qui van al mercat i els diumenges per als 

qui van als mUseus o a passejar. 

8.Situació de fites als recorreguts 
Si un recorregut no és recte és important que tingu i fites en 

els llocs en què es trenca, per fer- lo mês clar. 

8. Es pai urbà 

1. Explotar les qualitats d'un barri amic que poden 
compensar la manca d'alguns serveis moderns 

Pintoresquisme i tranquil·litat són dues qualitats que poden 

fer atractiu un barri antic, malgrat algunes incomoditats 

inherents. 

2. M illorament de l'entorn dels elements de valor artistic i 

històric 
És important el remodelatge de l'entorn d'edificis, 

monumen ts i espa is urbans dc valor per donar-los 

protagoni sme. 

3. Delimitació de l'espai públic, tant a partir dels seus 
propis requeriments com dels de l'edificació que el 

cotiformen 
Cal evitar que l'espai urbà qued i desfigurat per ser resultat 

Unicament de les ex igè ncies de l'edificació, com ha passat 
gai rebé en tots els poligens que s'han desenvolupat en els 

Ultims anys. 
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4. Tractament coherent i homogeni de cada un dels espais 
Cada un dels espais urbans no pot ser el resultat aleatori 



d' una sèrie de circumstànc ies. Cal que siguin coherents i 
homogenis, sobretot des del punt de vista de les 
característiques de l'edificac ió. 

5. Places veïnals tranquil-/es situades bàsicament en els 
darrers i no sobre els carrers principals 

Per al joc de ls nens i l'oci dels grans és important que hi 
hagi espais tranquils amb vegetació i lliures de trànsit rodat 
al costat mateix de l'habitatge. És millor per tant que 
aquests espais siguin interiors, com la plaça Re ial o les 
ordenacions de l'antic camp de les Corts, de I'Hispano
Francês o de les Cases del Congrés. 

6. Manteniment de les amplades en els carrers principals 
Es renuncia al seu eixamplame nt no sols per la seva 

inviabilitat sinó també pe rquè l'amplada ac tual és bona pe r a 
l'activitat comercial que contenen. 

7. Assolellament de l'espai urbà 
És important que l'espa i estigui assolellat, no sols perquè 

la gent gaudeixi directament de l sol, sinó també perquè el sol 
ès un bon sanejador del propi espai per afavorir unes bones 
condicions higièniques. 

8. Pavimentació sense voreres dels carrers estrets 
No sols per raons estètiques, sinó també perquè és la millor 

manera de regular l'estacionament, s'ha de fe r principalment 
amb pilons de pedra o ferro. 

Propostes territorials 

I. Rehabilitació del teixit interior rellevant 

Aquest teixit és format: 
a) Pels antics camins que condueïn a la primitiva ciutat 

emmurall ada i sobre els quals es va mantenir l'activita t 
princ ipal. Aquests camins, més o menys perpendiculars a la 
Rambla, són: Tallers. Carme, Hospital, Sant Pau i Arc del 
Tealte. El carrer Xuclà, enllaç entre ells, també es pot 
considerar dintre d'aquest grup. 

b) Pe ls conjunts d'edificació homogênia i composta sobre 
carrers de ltaçat modem oberts durant el segle XIX. Els 
principa ls conjun ts són els dels carrers Nou de Ja Rambla, 
Un ió i Marquès de Barberà. Mendizàbal i l'eixample centrat 
en el carrer Fortuny. 

Per mantenir la vigència d'aquest teixit és necessària la 
rehabi litació de l'espai pUblic , de Ja urbanització i de 
l'edificació. La rehabilitació de l'espai pUblic s'ha de bassar 
en l'endreçament dels elements que el determinin tenint 
especial cura en el tractament de les façanes. La 
rehabi litació de la urbanització s'ha de basar en la renovació 
que calgui de la pavimentació. clavegueres, enllumenat, etc . 

La rehabilitació de l'edificació hauria d'anar bàsicament a 
càrrec de la inici3tiva prh•ada. L'animació de la iniciativa 
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privada es produi ri a en realitzar-se la rehabil itació de l'espai 
pUblic i de la urbanització i en concedir ajudes económiques, 
tant directes com indirectes, als propietaris i llogaters de 
l'edificació. 

2. Formació d' un sistema viari d'accés i comunicació 
interna per als vehicles en forma de H 

Aquest circuit coincideix amb el carrer Nou de la Rambla, 
l'eix format per Riera Alta, Peu de la C reu i Pintor Fortuny 
i, com a enllaç entre ells, un recorregut de nou traçat 
coincidim amb les afectac ions produïdes per l'antic traçat de 
l'avinguda Garcia Morato. 

El gran avantatge d'aquest sistema viari és que permet que 
es pugui reservar a l'Us exclusiu de vianants els carrers del 
Carme, Hospital i Sant Pau que, amb la seva estructura 
en Z i amb la situació als seus dos extrems als mercat de la 
Soqueria i Sant Anton i, vertebren el districte per la seva 
activitat. 

L'obertura de l'e ix Riera Alta, Peu de la Creu i Pintor 
Fortuny és fàcil perquè nomês suposa l'eixamplament de 
Peu de la Creu, un carrer curt amb edificacions als seus dos 
costats de poc valor i en mal estat. 

El pas de vinculació entre els carrers Nou i Peu de la 
Creu ca l que tingui, abans que tot, un caire cívic. Més que 

una via pròpiament dita cal que sigui una seqüencia d'espais 
oberts que donin suport a una sèrie d'equipaments i serveis 
necessaris per al districte i que creïn un recorregut de pas 
fàcilment inteHigible. Aquesta via ha de ser un element 
vertebrador per al distri cte de cara a la seva rehabilitació i 
modernització. És important, per exemple, que possibiliti 
estacionaments i garatges necessaris que són dificils de 
situar en altres punts. 

La formalització d'aquesta espina vertebradora s'ha de fer 
de manera que tant tingui sentit amb la seva obertura total 
com per trams parcials, que conformi una gran riquesa i 
variació d'espais públics tancats al llarg del seu recorregut, 
que els equipaments cívics tinguin una localització rellevant, 
que cada tram tingui un tractament formal homogeni i que 
sigui bàsicament focalitzadora i no disgregadora de l'activitat. 

3. Transformació del tram realitzat de l'av inguda 
Garcia Morato en una articul ació d'espais oberts 

Aprofitant que molts edificis no estan alineats a l'avinguda, 
que encara hi ha solars lliures, que hi ha parets mitgeres i 
testeres a les quals és possible adossar noves edificacions i 
que es pot prescindir del carrer de Santa Madrona com a via 
preferent de circulació es pot transformar la concepció actual 
de l'avinguda com a vida de trànsit en una articulació 
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AI'OIIÇde 
tractamemdele.s 
zone.s.si'gnificath·e.s. 

d'espais oberts per on sigui possible Ja circu lació pe rò en 
què el seu paper com a places i jardins és preferent. 

4. Reconversió i remodelatge de les antigues edificacions 
institucionals 

En el districte s'assenten a partir de l'època medieval una 
serie d 'edificacions institucionals (Drassanes, Mercat de la 
Soqueria, Hospital de la Santa Creu, Cases de la Caritat i 
Misericòrdia, Convent dels Àngels) que cal remodela r junt 
amb el seu entorn per rellevar el seu valor monumental. 

El conjunt format per les Cases de Caritat i Misericòrdia i 
el Convent de ls Àngels, a tès que han quedat obsolets en el 
seu antic ús, a més de remodelar~lo s'ha de reconvertir en un 
centre museístic, en un centre d'equipaments per al barri. 

5. Renovació del s rons deprimits 

L'edificació situada fora del teixit urbà rellevant estil en 
males condicions i ex igeix una renovac ió. 

La renovació es pot fer per sectors independents limitats 
pels darreres de l'edificació dels carre rs del teixit urbà 
rellevant i perimetral, que es manté en el seu actua l estat i 
sota un ritme de renovac ió lenta i natural, confiant en 
l'animació de la iniciativa privada, resultat de l'actuació 
pública en punts concrets i significatius de l barri , i en les 
ajudes econòmiques que podrien aconseguir els propietaris i 
llogaters dels edificis per a aquest fi. 

La re novació total dels fons ha de fer~se forçosament a 
travês de la gestió pública , que és l'ún ica que pot disposar 
dels instruments necessaris per fer~ la, ja que ca l poder 
regular completament el sòl dels fons. 

En el moment de portar a terme la renovació de cadascun 
dels fons es podrà fer un programa complet de l'actuació en 
funció de les necessitats que es detectin. Dintre de cada 
programa s' inclouran les demandes sobre habitatges, talleres, 
comerços, oficines i equipaments de tot tipus. 

La renovació, fins i tot radical, de ls fons que aquí es 
possibilita, de manera que no aflora en el teixit urbà 
re llevant, permet unes modernització i rehabilitac ió general s 
del districte sense que es pe rdi n les seves característiques 
peculiars ni que es creïn uns entorns en els quals, en 
barrejar-se el nou amb el vell, el resultat formal sigui dolent, 
si no es tê una cura extraordinaria que és molt difici l 
garantir. 
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Informe aprovat per la Comissió Permanent 

L'anà lisi del Document de Criteris, Objectius i Propostes de 
Planejament del Sector del Raval, formulat per l'Equip 
Redactor, i dels informes del Servei de Parcs i Jardins, del 
Servei de Planejament, de la Unitat Operativa d'Obres de 
Vialitat, del propi Equip Redactor, i també de ls suggeriments 
presentats durant l'exposició pública, permeten pro¡>Osar en 
termes generals l'aprovació del Document amb els matisos i 
excepcions formulats en aquest informe. 

El procés de participació s'ha polaritzat en quatre temes: 
Desafectació o manteniment de l'Avinguda de les 

Drassanes. 
El rebuig a les afectacions produïdes per l'eixamplament 

de carrers, operacions de remodelatge i operacions de 
renovació. 

Desequilibri entre el reequipament dc cara~.:ter ciutada i el 
local, en detriment d'aquest últim en opinió d'alguns dels 
al· legants. 

Desafectació o no d'algunes zones verdes proposades pe l 
P.G.M. 

I) Abans d'entrar en l'anàlisi pormenoritzada de les 
opcions assenyalades, convé un repàs dc la totalitat del 
document per no perdre de vista la seva complexitat i la 
qualitat de les aportacions que s'hi contenen. 

I. Els objectius proposats, contemplen, al nostre 
entendre , la complexa problemàtica que es genera a partir 
d'un objectiu global de manten ir i millorar les condicions 
urbanes de l Raval i són coherents amb els aprovats per la 
Comissió Municipal Permanent, en sessió del 27 de ma rç 
de 198 1. 

2. Els criteris de dissseny, Capítol V, són adequats al 
manten iment dels valors, forma ls, històrics i d'ús i s'adapten 
als objectius i qualificac ions de l P.G.M. excepte en tres 
supòs its que, en tractar-los àmpliament més endavant 
d'aquest informe, deixem aquí apuntats: desafectació de 
l'Avinguda de les Drassanes com a via que travessaria el 
sector i manteniment de les amplades en els carrers 
principals; renovació total de grans àrees que en el P.G.M. 
vénen classificades de Casc Antic de conservació (zona 12b); 
i desafectació d'algunes zones verdes quanti tativament 
importants. Tots ells comportarien modificació del P.G.M. , 
excepte el refe rit a l'amplada dels carre rs que no incideixen 
en l'estructura fonamental del Pla i pot venir establerta en el 
propi P .E.R.I. 

3. Les propostes te rritorials constitueixe n unes hipòtesis 
de treball vàlides al nostre entendre, excepte el tractament 
proposat pels «fons deprimits», en les que el Pla Especia l 
s'haurà d'aprofundir i concretar. 

La rehabilitació del teixit interior re llevant tant en l'espa i 
públic com en l'habitatge pot induir un erecte rege nerador 
important en el sector. 

Es proposa un sistema viari d'accés recolzat en el carre r 
Nou de la Rambla i la contin uïtat de Pintor Fortuny- Peu 
de Ja Creu - Rie ra Alta, units ambdós recorreguts pel de 
nova creació, coincidint amb la traça de t'Avinguda de les 
Drassanes en el tram on existeix major propietat pública. 

Això permetria la creació d'una seqüència d'espais oberts 
que donarien suport a una sèrie d'equ ipaments i serve is 
necessaris al Raval i alhora descarregaria els carrers del 
Carme, Hospita l i Sant Pau de la press ió circu latòria que 

avui suporten. Òbviament, la radicalitat amb què es 
manifesta el Document sobre l' ús absolut de pas de vianants 
d'aquests últims carre rs hauria de ser sotmesa en el seu dia 
al contrast d'opinions i l'estudi de conseqüències amb què 
habitualment es tracten aquests temes. 

La transformació de l tram realitzat de J'avgda . de les 
Drassanes en una articu lac ió d'espais oberts se ria una 
oportunitat d'actuació immediata en un sòl públic fi ns ara 
molt desaprofitat. 

La rehabilitació de les antigues edificacions instituc ionals i 
el remode latge dels espais dels seus entorns, ja iniciada en el 
Convent de ls Àngels, és una operació irrenunciable i que pot 
incidir molt positivament en la millora del sector. 

És en la proposada renovació total dels fons deprimits on no 
podem ma nifestar el nostre acord, potser més per la forma 
en que queda expressada en el Document que no pe r 
t'anàli si que la fonamenta i la intenc ió que l'anima. A la 
segona part d'aquest informe es ra una formulac ió alternativa 
a la proposada. 

11 ) Fet aquest repàs del contingu t del Document, interessa 
aprofundir en aquells temes que, a la vista del resultat de la 
participació amb aportació de suggeriments, requere ixen 
formulacions propositives més matisades . 

I. Sistema viari 

En aquest tema cal distingir la problemàtica plantejada per 
l'eix de la xarxa bàsica, avínguda de Drassanes, qualificada 
de Via Civica (5b) en el P.G.M., de la problemàtica d'ordre 
menor que podrien plan tejar altres carrers de la xarxa 
secundària compresos di ns del sector de planejament. 

En relació amb l'eix bàsic, tant en el Document com en els 
informes tècnics posteriors que fo rmen part de l'expedient ha 
quedat a bastament argumentada la inoportuni tat de 
mantenir l'afectació de terrenys i edificis pe r tals eixos, per 
raons tant de significar una equivocada i superada politica 
de sanejament i renovació urbana, com per la manca de 
justificació funcional en el con text de la mobili tat del barri i 
del conjunt de la ciutat. 

Conseqüentment, es proposa confirmar la desa fectació per 
vial propugnada en els treballs de Criteris, Objectius i 
Propostes de Planejament del Raval, amb la finalitat de 
donar a l'espai urbà afectat la uti lització soc ialment més 
rendible amb el màxim domini públic del sòl, això vol dir, 
recondu ir el dom ini i la utilització de l'espai urbà afectat, els 
usos i activitats que concreti i justifiq ui el P .E. R.L , 
aprofitar l'oportunitat de domini públic de les finques ja 
expropiades. 

El procediment a segui r per mate ria litzar aquests objectius 
ès la modificació del P.G.M. en el sentit d'eliminar la 
qualificació de via cívica (5b), que a diferència de la Xa rxa 
Viària Bàsica (5),ja pressuposa en el P.G .M. una genè rica 
però essencial voluntat d'espai lliure públic, per a 
transforma r-les, incloent-hi els entorns, en Zones de 
Remodelació Pública ( 14a), a fi que el P.E.R. l. del 
Raval concreti la millor ordenació d'acord amb els objectius 
assumits. 

Aquest document de modificació, de fàcil forma lització, 
s' hauria de tramitar paral·lelament a la redacció del P.E. R.L 
perquè aquest ros des ll iurat de la tramitac ió de modi ficació 
del P.G.M.; s'aconseguiria aixi una major claredat en el 
debat i una agilització de procediment. 

En relació amb la xarxa viària secundaria, es pot confi rmar 
l'opció presa en el Document de mantenir l'ample de la 
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\flajoria dels carre rs actuals, qüestió important en aquest 3. Necessitat d 'equilibri entre equipaments locals o de 
sector a causa de les afectacions de l Pla Parcia l del Casc barri i ciutadans 
Antic , deixant no obstant la concreció i la justificació final al =-'-'-'-==="-------------
propi P.E.R. I. 

2. Afectacions per vialitat, remodelatge i renovació de 
fons deprimit 

Aques t és un tema que ha provocat una gran preocupació en 
els residents, segons es palesa en els escrits presents durant 
l'exposició públ ica; en alguns d'ells es parla de <<pànic)). 
Certament és una reacc ió lògica si tenim en compte les 
conseqüències que planejaments anteriors han originat, i mai 
no ens semblaran sobreres les explicacions sobre aquest 
tema. 

Insistim, doncs, que l'opció de partida de tot el treball és, 
per dir-ho així, «desafectadora)) respecte el planejament 
vigent. Les propostes d'abandonar la idea de l'Avinguda de 
les Drassanes com travessia del barri, el mante nir l'ample de 
la majoria dels ca rrers actuals, la resolució de les àmpl ies 
zones de remodelatge que existeixen en el sector amb 
opcions concretes i programables, són opcions 
inequívocament ((desafectadore s)). 

Ara bé, cal reconè ixer que la definició i la delimitació del 
que en el Document es denominen fons deprimits, tal i com 
ha quedat expressat en el capital i plànol corresponents, no 
tenen altra interpretació que una nova afectació, 
quantitativament molt important. 

Tot negant l'opció que consta en el Document sobre aquest 
tema, hem d'explicitar aquí, potse r per no haver-ho fet prou 
abans, que l'ànim dels responsables de l'Àrea d'Urbanisme i 
del propi Equip Redactor ha estat, des de l'inici de ls treballs, 
la idea de no afectar allò que no fos programable i 
executable en un període de temps suficientment curt, perquè 
els efectes negatius de l'afectac ió no actuïn de forma no 
volguda. En qualsevol cas fugir d'aquelles determinacions de 
planejament que, per la seva magnitud i el seu cost social i 
econòmic, es preveuen a molt llarg termini perquè les 
experiències anteriors ens porten a concloure que aquest és 
un dels facto rs im portants de degradació de le s àrees 
tractades així. 

No es nega amb aquesta opció la validesa del pre~iagnòstic 
contingut en el Document sobre la previsible impossibilitat 
de re habilitació d'aquestes àrees molt deprimides i la 
conveniència de renovar-les quasi tota lment; en tot cas els 
estudis més pormenoritzats del P.E.R.l. ho confirmaran o 
matitsaran, però fins i tot en la hipòtesi més extrema 
proposem de deixar-les amb la qual ificació que els atorga el 
P.G.M. de Casc Antic de Conservació (I2b), en tant que no 
s' hi pugui actuar rea lment, perquè durant molts anys l'esforç 
i les poss ibilitats in versores de l'Administració estaran 
compromeses en el remode latge central que es proposa. Res 
no im pedeix que en el futur nous plans concretin i programin 
per a cada una d'aquestes àrees le s actuacions de millora i 
legitimin l'Administrac ió per a actuar-hi. 

Promoure ara una modificació del P.G.M. per canviar la 
qualificació actual per la Zona de remodelatge públic ( l4a) 
-única que empararia operacions de la magn itud 
proposada-, constituiria una nova ((fuga endavan{)) de 
planejament, injustificable a la vista dels resultats negatius 
d'experiències anteriors que han pretès actuar així en àrees 
de ciutat cons truïda i que, l'únic que han aconseguit, són 
resultats oposats als que les inspiraven. 

Polèmica un pè l abstracta en els moments actuals ja que el 
Document no quantifica ni els uns ni els altres; això ho 
haurà de fer el P .E.R.I . El que hem dit fins ara assumeix 
l'objectiu d'aconseguir un equilibri amb prioritat per al 
reequipament local però serà el P.E.R.I. el que ho 
concretara i justificarà, tant per al conjunt com per a cada 
una de les actuacions a emprendre. 

les actuacions ja iniciades, Convent de ls Àngels i illa 
d'equipaments al Carrer Nou de la Rambla, caminen en 
aquesta direcció. La primera inclou en programa: el 
remodelatge i enjardinament de l'espai lliure amb un garatge 
soterrani prioritari per als residents, la rehabilitació de 
l'edifici annex al Convent per a Residència i Llar de Vells, 
la rehabilitació de l'Església per a Sala d'Actes i 
manifestacions culturals i la rehabi litació del Convent per a 
Biblioteca del s Museus d'Art. 

La segona preveu: un Centre- Social, Residència per a Vells, 
Centre de Rehabilitació juvenil i Centre de Diagnòstic. 

4. Desafectació de zones verdes 

El Document ins in ua la conveniència de desafectar algunes 
zones verdes (6a i 17-b) prev istes al P.G.M. En particular, 
la part que dóna al carrer Tallers del parc previst a Ja Casa 
de la Misericòrdia, l'espa i ocupat pel Mercat de Sant Josep, 
un espai entre els carrers Unió i Sant Pau, annex al Liceu i 
una illa entre els carrers Tàpies, Estel i Nou de la Rambla. 

En cada una d'elles es donen circumstàncies especifiques 
que fan dificil Ja decisió des de l'òptica de rea lisme 
programàtic que voldríem que tingués el P.E.R.l. En 
qualsevol cas aquest haurà de justificar suficien tment cas per 
cas l'opció a prendre un cop valorats els costos socia ls i 
econòmics i les possibilitats d'execució en el temps. Com a 
mesures complementàries es pot establir que les possibles 
desafectacions estiguin compensades per l'habilitació de 
nous espais lliures no contemplats en el P.G.M. , de tal 
manera que els espais lliures totals en el sector siguin 
equivalents i que les afectacions que es mantinguin i es 
prevegui la seva actuació molt llunyana en el temps disposin 
d'un règim transitori que atenuï, fins on sigui possible, les 
conseqüències negatives de l'afectació. 

Per últim, convé recordar aquí, per no constar prou 
explícitament en el Document, la conveniència que el 
P.E.R.I. inclogui una regulació d'Usos i Activitats adequada 
als objectius assumits, com a mesura complemen tària a les 
altres prescripcions. 

Deixar constància, finalment, de la necessària coordinació i 
conjunció que haurà d'haver entre aquest Pla Especial del 
Raval i el del Sector Oriental, per tractar-se d' uns àmbits 
urbans amb les suficients característiques coincidents per 
exigir-ho. 
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0 
Del Liceu al Seminari 
:;¡,¡'¡:-~"//h/bui::~:J~fs':d~~~ ~~~~:~~7: ;':cioO:,!~a~~bdft:·'Jf;u'~es 
modificacions, al Pla Especial. 
Primera rtapa de prfn:imo nal/uad6: 
Urlxurilzaci6 Plaça dels Angels amb un parkin1. subturorri, canstr~~cció 
rfiulbltatgu al seu ento"' ¡ rutauració i nhab11i1aci6 dd Com·ent dds 
A"'tls. 

Lluís Clotet 
CoHaborador: Oscar Tusquets 
Consultors: Francesc Bassó, Carles Diaz. Joan Arias, Luis Pérez 

El 30 de juny de 1980, la direcció general d'Arquitectura i 
Habitatge del ministeri d 'Obres Públiques i Urbanisme va 
encarregar als arquitectes Francesc Bassó, Carles M. Díaz, 
Joan Arias i Luis Pérez la realització d'un Estudi Bàsic per 
a l'elaboració del Programa de Rehabilitació de l'àrea que 
comprèn el carrer Joaquim Costa, el Convent dels Àngels i 
l'Antiga Casa de la Caritat. Aquest treball va ser traspassat a 
la Generalitat de Catalunya (BOE, 7· 11·8 1) i ja és acabat. 

Es tracta d'un estudi molt detallat de l'estat físic de totes les 
edificacions del sector, orientat a contemplar·ne les 
possibilitas de rehabilitació. 

El 2 de juliol de 1980, l'Ajuntament de Barcelona, davant la 
necessitat d'assignar nous usos als edificis buits d'aquella 
zona, va encarregar als arquitectes Lluis Clotet, Òscar 
Tusquets i Francesc Bassó un estudi sobre les possibil itats 
que al Convent de ls Ànge ls, l'Antiga Casa de la Caritat i la 
Casa de la Misericòrdia s'instal·lés el Museu d'Art Modern 
de Catalunya. L'objectiu del treball consistia, a més, a 
ordenar els espais lliures d'equipament, res idència i edificis 
històrics de la seva zona d' influència. 

L'ambigüitat de l'encàrrec va resultar avantatjosa pe r iniciar 
l'estudi. En qüestions complexes i amb un nombre tan elevat 
d'elements urbans consol idats sembla lògic que els objectius 
de la intervenció evoluc ion in a mesura que s'avança en el 
coneixement i l'anàlisi de la matèria que s'estudi a. I no sols 
pel que fa als nous usos que es puguin proposar per a 
aquests grans conjunts protagonistes , sinó també respecte a 
la delimitació fisica mate ix de l'àrea d'influè ncia en què 
s'i nsereixen , al descobriment de ls punts i elements 
significatius que cal tenir en conside ració i a la manera 
d'interven ir-hi, si fa falta. 

Aixi, Ja concrec ió de l'àrea objecte d'estudi neix tant de la 
necessitat de fixar uns limits fís ics al projecte com de la 
preocupació que aquests defineixin una zona urbana 
homogènia que pugui ser tractada globalment. Factors 
preestablerts (estat patrimonial de l'Ajuntament i Diputació, 
els criteris del Pla General Metropolità , la relació de ls 
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El barri del Ra1•al 
es configura 
rerritorialmelllenrre 
lo. segona i la 
1erceramura//esde 
lo.ciuto.lmediel'o.l. 
Les a1•ingudes del 
ParaJ.lel i les 
Rondes (les traces 
de la tercera 
murallo.) el separen 
del barri del Poble
sec(o. l'angle 
i11[erioresquerrede 
la foto) i de 
l'e1:V:ample Cerdti. A 
lo. drela, la Rambla 
(el límil de la 
sego11a muralla) 
tra1•essa el barri 
amicen//açalllla 
plaça de Catalunya 
amb el port. 



Un seguit 
d'aparcaments sota 
eis espais públics 
possibiliten l'Us de 
la superficie per 
partdeltranseUnt. 
Amb aquesta 
finalitat l'accés de/s 
quatre garatges 
centra/ses/a a 
tro lis d'un passatge 
deprimit semiobert. -Circulació de 
superficie 

= ctrculació 
subterrdnia 

--= 
rompo de \'ehic/es 
! U ll i 
estacionament de 
supeif1cie 

estacionament 
subterrani 

= 
Arees exclusil"ament 
de vianants 

edi ficis d 'interès hi stòric i artístic, el coneixement del paper 
històric de l Raval , els seus usos actuals, etc ... ) i intencions 
de projecte (nous espais urbans que donen marc als nous 
usos proposats, el control de les noves visuals que s'originen, 
el reforç o Ja nova creació de recorreguts per a transeünts, 
l'accessibi litat rodada, etc ... ) s'han anat superposant fins a 
configurar una zona allargada que , centrada als grans edificis 
del Convent dels Àngels , l'Antiga Casa de Ja Caritat i la 
Casa de la Misericòrdia, s'estén para l·le lament a la Rambla 
des de la plaça de Sant Agustí fins a la plaça de Castella. 

La delimitació d'aquesta àrea , que hem batejat amb el nom 
((Del Liceu al Seminari», no estava fix ada a l'encàrrec, sinó 
que ha estat un dels primers resu ltats del nostre treball. 

El barri del Raval es configura territorialment entre les 
segones muralles de la Rambla ( 1260) i les terceres i últimes 
de les Rondes (1336-87). En aquest espai conviuen els 
es tabliments, les activitats i els serveis econòmics 
considerats molests juntament amb els camps de conreu, la 
casa pairal i la casa gremial. 

Les frustrades expectatives de creixement de la Barcelona de 
la baixa Edat Mi~ana deixen, entre les dues muralles, una 
gran quantitat de sòl disponible que facilita la instal·lació 
d'edificis religiosos, convents i institucions com a 
conseqüència de l'apogeu del ca tolicisme que caracteritza 
l'època. 

El període culminant d'aquest llarg procés es pot situar entre 
el segle XV i l'acció desamortitzadora de Mendiz<ibal el 
1837, en què el Rava l arriba a convertir-se en un ba rri de 
convents. Per comprendre la magnitud real d'aquest fenomen 
citarem algunes de les institucions públiques i religioses més 
importants de la zona estudiada: Casal de Sant Sever, 1705 
(després Hospital Militar, po~teriorment convertit en la 
plaça de Castella, en què es conserva l'antiga església); 
Cartoixa de Montalegre , 1362 (després Seminari i, més tard, 
el 1803, Casa de la Caritat fins al 1957); Convent 
d'Elisabet, 1554; Col-legi de Sant Guillem d'Aqui tàni a, 
1587 (ara Institut del Teatre); Casa de la Misericòrdia, 
1583; Col-legi del s Infants Orfes, segle XVI; Servites del Bon 
Succés, 1619 (convertida posteriorment en plaça Vicenç 
Martorell); Convent de ls Angels , 1562; Convent de la Mare 
de Déu del Carme, 1291 (Univers itat de Barcelona entre 
1841 i 187 1 i lloc en què es construeix, el 1875, 1'e ixample 
de l mateix nom precursor del de Cerdà); Convent de les 
Mínimes (s'hi construeix després el Grup Escolar Milà i 
Fontanals); Hospital de la Santa Creu, 1401 (Hospital 
General de Barcelona), etc. 

En aquesta zona del Raval es van fer ben ¡:xx;s canvis durant 
el despostisme il-lustrat i la revolució industrial, tot i que van 
exercir tanta influència al barri de la Riere ta i al voltant de 
Sant Pau del Camp. Només van modificar aquella 
morfologia l'obertura del carrer Joaquim Costa, el 1850, 
quan ja existia una ordenança que prohibia la instal- lació de 
noves fàbriques dins el recinte emmurallat, i les operacions 
ja citades del Mercat de la Soqueria, el 1840, i 
l'eixamplament del carrer del Carme, el 1875. 

Traslladat el centre d'atenció a l'Eixample de Cerdà, 
aquesta zona del Raval ha quedat com un nucli oblidat 
dintre de la ciutat, amb la important presència dels seus 
grans edificis, molts d'ells en desús i fonamentats en una 
trama tipicament med ieval, amb les consegüents dificultats 
d'accés rodat i dels lranseünts. 

Ben pocs barcelonins coneixen aquest barri, malgrat la seva 
cèntrica situació. Aquesta falta d'accessibilitat és agreujada 
per l'actual organització del trànsit a les Rondes i als quatre 
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Estat actual. 

Els edificis 
rtprtsentatiuss'han 
dibuixat en planta 
baixa; la trama de 
punts rtprtsenta 
apai pUblic cobtrt. 
E/ ral/lat ample. 
apaí privat; el 
rotllat estrtt, 
constrnccióenuna 
planta; el ratllaren 
crtu, constrnccióen 
altura. 

J.-Apar(QmUIIS 
d'aurocors 
l .-Pirdmides 
truncades 
t-;.;z}~!ia dels 
4.-Dis¡nnsori 
Antiruberrulds 
S.-Arbredadeful/o 
¡xrenne 
6.-Jocdentns 
7.-Habilotgesde 
I!O..acread6 
8.-Esronyiptrgo/a 
ambbustsd'arristes 
9.-EI!tradaa/carrtr 
SJ<bterraniqut 

fó.~'f~r'!!:la"Z/!J~Is 
paris de/a Cosa de/a 
Cori tot 
Il.-Teatre 
Modernista amplio/ 
Jl.-Esglisio 
IJ.-Ciaustrtdtla 
Casade/aCoritot 
U.-Cioustreexisltl!t 
~,Jo~aquee/ 
15.-Potisamb 
monumtnlipldtons 
16.-Nausexislti!/Sde 
laCaslldt/Q Carillll 
17. -Nausno~>tsde/o 
Casa de/a Caritm 
18.-Patisambarbres 
perimetralsdt/ulla 
¡xrrnne 
19.-Patidetarol!gers 
lO.- Edifici existent 
ombar(Qdtsalpati 
li.-E11tradasudals 
pQ/isdela Casa de/a 
Caritatia/gra,.Jra/1 

~Í~~~:::ada i llac 
1J.-Monticlt 
arri/ida/amb 
belvtdtrtiserveisdel 
pore 
U.-Accltpel 

j;~~~~!,¡x~~Í,n~Jiany 
16.-Ac«sperla 
plaça de Vicenç 
Marrore/1 
17.-Conjul!tdela 
Miurlc6.-diaiCasade 
/aMotemitati 
Expósiu 
18.- Entrada al 
CIJff/UI!tdtla 
Miseric6.-dia 
19.-Equipamentsde 
noi.'IJ«Jnstrucci6 
JO.- Espai 1/iurrpera 
ús de l'equipament 
31.-Piar;a Vicenç 
~~!~~~ enja.-dinoda 
Jl.-TarrrConnnl 
deiBanSucds 
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(0j1cil!esMunicipals 
de/Districte V) 
31.-Edificigdticque 
acu/11"/nstitu/del 
Ttotrt 

{~;;;ig~dg~;~~~~Ís de 
lttfantsOrjes 
35.-Granplar;ade 
nO\"QC/JIIS/ruCJ:Í6 
36.-Co/"/egiexisrenl 
ambj(lf;ana rtfannado 
37.-Esg/lsiai 
Capella dels Àngels 
38.-Nausgdtiques 
d_e/Con>'ftntdels 
Angels 

~~-;d{/!ft~i ~r~~~ amb 
40.-Ja.-dl d'Us de 
l'edifidal!ten"or 
41.-Frant6 
41.-Co/"/egiexisttflt 
ambjaçanaialtura 
TQarmades 
43.-Sorrida 
subrerrrJniadelcarrtr 
qued6naalsgaratgts 
44.-P/acetadevtfns 
45.-GrupEscolar 
Mi/di Fontanals 
46.-E.ntradanorda/ 
ror¡juntdei'Antic 
Hospital de /a Santa 
e~" 
47.-Patierv"ordinal 
~nil/carrer 
-18.-Eixdetranseünts 
llmbesculturts 
49.-Piar;aamb 
monumenrexistental 
Dr. Fleming, 
mon~tmentcenrralnou 
ipalmerrs 
SO.- Plaça de/es 
Pageusambroben 
51.-Pa/audela 
Virreinll · 
Sl.-PioçadtSllnl 
Joup. redeuobuta. 
amb monument central 
53.-Merr:mdela 
Soqueria 
4.-Amp/iacidde/ 
Mer(QtdelaBoquen·a 
SS.-Paride 
descdrnga 
56.- Passatge de 
••ionants 
57.-Piar;adavante/ 
TtorrtRomeaamb 
monument 
58.- Enrrada sud al 
ro'l/unrdei'Anric 
1/ospira/deloSanta 
e~" 
59.-Ha//de/Tearrt 
Romea !lmpliDI 
60.- Plaça de Sllnl ==----__.-._. ....... '?t:!.'r:::::'Mt~~~, 



Zona nord. Planta i 
ombres. 

Seccions. 

Pergola i estany 
o la plaça d'accês 
ols patis de fa 
Carilat. L'eix de 
penetroció ês alhora 
l'eix d'ordenació de 
/aplaça . 

;;::----....-- carrers que travessen el barri comunicant-les amb la 
Rambla. Per altra banda , hi ha un gran dèficit d'aparcaments 

_.,._1111~ ~~r!r~et~~~~¿t~~sa que provoca el permanent col · lapse de 

Per tot això, faci litem l'accés rodat al sector utilitzant les 
Rondes com a via fonamental d'entrada i sortida, en 
recuperar un anell continu de circulació en dues direccions, 
més d'acord amb l'esperit del seu traçat. La Rambla, amb el 
seu ús més específicament de passeig, seria inadequada per a 
aquesta missió. 

D'altra banda, modifiquem les direccions dels quatre carrers 
transve rsals amb la fi nalitat que es pugui aprofitar el carrer 
Pintor Fortuny, actualment infrautilitzat, i augmenti així la 
permeabilitat transversal de la zona. 

Quant als garatges, creiem que és indispensable, donades les 
--~-...;:""'-~-LLEè.__:::-o;""'o!i!.._~!i:ll..,.lo...,.•CJ amplades de les finques, fomentar que siguin construïts sota 

els edificis. Proposem un seguit d'aparcaments sota els .,..,=---=-¡¡¡-, espais públics, de manera que no petjudiquin l'ús de les 
àrees de supe rlicie. Aquestes quatre grans instal·lacions, en 
comptes d'organitzar-se a través de les seves corresponents 
rampes d'entrada i sortida amb les consegüents interrupcions 

lh-'""'-"''_, de l pla del carrer, se succeeixen al llarg d'un passatge 
deprimit, semiobert, amb entrada i sortida ben comunicades 
amb les Rondes iformant amb elles l'anell fonamenta l 
d'accés que travessa els grans equipaments del barri. També 
ordenem uns aparcaments de superficie, protegits general
ment per arbres, que permeten parades curtes per a càrrega i 
descàrrega , com als xamfrans de l'Eixample. D'aquesta 
manera recuperem molts carrerons i placetes que poden 
passar a ser primord ialment o totalment d'ús per al transeünt. 

Per altra banda, l'Us pU:blic d'interès internacional que pOOen 
tenir alguns de ls conjunts monumenta ls del sector ens ha 
obligat a preveure un accés i un aparcament d'autocars. Per 
a aquests ve hicles hem previst un pàrking de superficie a la 
plaça de Castella, amb entrada franca des de les Rondes pel 

[Oii''ii"'=~===="ïi'===""""'"'.-----, carrer Tallers i amb sortida per Gravina al carrer Pelai , de 
manera que la incidència d'aquesta circulació al barri sigui 
mínima. 

Zona Nord: Plaça de Castella, plaça Nord, Casa de la 
Caritat i Parc. 

I. Per millorar l'espai incontrolat de l'actual plaça de 

I :--=~~=~~~:..5~~=~:"::':':~~J Castella proposem la construcció de dues piràmides 
t.:. truncades als dos costats de l'església dels Mercedaris. 

Aquests dos elements amaguen les rampes, l'escala i la 
maquinària de ls ascensors de l'actual pàrking subterrani, i 
poden alloQar també un quiosc de diaris, una floristeria, etc. 
Alhora milloren la relació de l'església amb la plaça i fan 
més petit aquest espai desmesurat. 

2. Respecte al Dispensari Antituberculós, proposem de 
treure la reixa que actualment el volta i crear una gran 
superficie pavimentada, geomètricament potent, que li doni 
una base adequada. La re lació entre aquest edifici i la plaça 
situada davant la faça na NO de la Casa de la Caritat es 
millora mitjançant una arbreda de fulla perenne que 
configura un marc ambiental adequat a l'edifici racionalista i 
resol la complexitat de directrius dels diferents elements del 
conjunt. 

La plaça d'accés als patis de la Casa de la Caritat està 
dominada per un estany semicircular volta,t per una pèrgola 
amb elements escultòrics. 

L'eix de penetració es cor.verteix en eix de simetria de la 
plaça, ja que ordena el pas a través d'estany i les alineacions 
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de les façanes dels dos costats. La construcció d'aquests dos 
nous edificis respon a la necessitat de controlar les actua ls 
mitgeres, pel costat SO, i a Ja d' independitzar la plaça de 
Caste ll a pel costat NE. 

3. El conjunt actua l de Ja Casa de la Caritat es compon 
bàsicament dels elements que recolzen en la seva façana 
NO (Teatre Modern ista, Església i antigues depe ndències al 
voltant del Claustre) i de les naus, d'una gran qualitat, que 
circumden pràcticament el «pati de les dones.)) 

Proposem continuar aquesta pJrt inacabada definint, amb la prolongació de les naus existents, tres nous patis comunicats 
i obe rts en planta baixa als espais públics circumdants. 

Aquesta solució dóna lloc a un conjunt d'espais públics 
enjardinats, de gran tradició en el barri que, per mitjà de l seu 
tractament diferenciat, poden suggerir diferents usos i 
proporcionar seqüències interessants per al s passejants. 

L'edifici resultant, tan t per les seves dimensions com per la seva estructura alhora lineal i concèntrica, seria molt 
adequat per acollir un gran museu. 

4. Davant la façana NE .de Ja Casa de la Caritat, proposem 
la creació d'un parc pintoresc. L'imaginem sense eixos 
importants i d'aspecte naturalista, amb la fina litat que pugui 
anar absorbint sense problemes Ics futures penetrac ions que es puguin produir a través de la línia d 'edificacions que 
tanca l' illa pel Nord . L'entrada proposada des de Ja plaça 
Vicenç Martorell es reforça amb la construcció d'un pati 
rectangular amb un estany central. 

Zona Cent ral: Gran plaça, plaça Vicenç Martorell i 
plaça de l barri. 

I. En el centre geomètric dels quatre grans protagonistes de Ja zona -Casa de la Caritat, Casa de la Misericòrdia, 
Convent del s Àngels i Urbanització del Carme-, proposem 
la creació d'una gran plaça que doni accés als difere nts 
equipaments i faci comprensible el conjunt. 

La imaginem com un paviment dur, sense arbres i amb el 
tcstirJ!oni aïllat de dos edi ficis de valor històric: l'Església 
dels Ange ls i l'edifici gòtic de l'Antiga Casa dels Orfes. 

Al cos tat superior dc la plaça, el gran hali del museu fa 
compatibles les dimensions de la Caritat amb les més 
reduïdes de la Misericòrdia, i posa en re lleu l'edifici dc 
l'Antiga Casa dels Orfes. 

Al costat inferior, una de les cantonades de l'excel·lent barri 
del Carme i la nau gòtica de l'Antic Convent de ls Ànge ls 
són el fons adequat de l'Església. 

Als dos extrems de l'eix longitudinal de Ja plaça, proposem dos edificis que amaguen dues mitgeres importants. Són 
edificis germans, encara que no poden ser bessons i que es 
veuran com si fossin exempts tot i que no ho siguin en 
realitat. Als alçats , com a comprovació, hem dibu ixat dos 
fragments de la façana de la plaça de Sant Josep (Mercat de la Soqueria). 

Els alts pals que travessen la plaça recorden l'antic traçat 
viari i , com que es veue n en renglera, milloren els finals dels 
dos carrers transversa ls i alhora, en l'altre sentit, no 
obstrueixen la vis ual longitudinal de la plaça. Podrien ser 
elements ornamentals i d'enl lumenat del grañ espai. 

Tant el conjunt de Els Ànge ls com el de La Misericòrdia, 
ampliats pels edificis de nova construcció, reuneixen les 
condicions de dimensions i flexibilitat d'ús que també els fan 
adequats per acoll ir un museu o una biblioteca. 

2. A la plaça Vicenç Martorell, proposem un nou jardí més respectuós amb el protagonisme de la torre-convent del Bon 

Zona central. 
Planto i ombres. 

'"'"J'o/li':"',..,...,...,., Gran plaça central. 

Succés. L'edifici d'equipament proposat, de la ma teixa 
altura que l'antiga casa de Ja Maternitat, ordena la façana 
S.O. de la plaça i permet evidenciar una de les cantonades 
de la urbanització del Carme. 

3. Als terre nys d'uns antics magatzems de ferros, adjacents 
al convent dels Àngels, organitzem un espai lliure per a ús 
del barri. Al SO, uns habitatges de creació nova oculten les façanes posteriors del carrer Joaquim Costa. Pel cantó NE, 
un altre edifici d'habitatges, de la mate ixa altura que la nau 

A l'esquerra l'accés 
o/ ha/I del museu. 

Plaça Vicenç 
Martorell. Alfons 
l'antiga torre-con~enr de 
BonSucch 
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Zona sud. Planta i 
ombres. 

Eix de vianants 
que a tra\~sdel 
palau de la Vimina 
(a l'esquerra) 
enllaça la Rambla 
amb l'amic 
Hospital de la 
Santa Creu. 

Seccions. 

Plaça de Sant 
Agusi/ amb la torre 
mirador proposada 
que, juntament amb 
el nou jardi, ordena 
simttricomentla 
façana de l'església 
i tanca la plaça al 
camrlateral. 

Plaça de Sam 
Josep, redescoberta 
amb monument 
centraldal•antde 
l'obertura a la 
Rambla. A la dreta, 
el mercat amb el 

gòtica del convent dels Àngels i més baix que els edificis de 
l'altre costat de l carrer, expli ca que la urbanització del 
Carme s'acaba allí , en aquell carrer. Pel SE, un edifici 
escolar tanca parcialment aquest espai re specte al carrer, 
alhora que deixa present la façana del Grup Escolar Milà i 
Fontanals. La nau gòtica del convent dels Ànge ls tanca 
l'espai pe l NO. 

Un element configurat per Ja graderia del poliesportiu , les 
escales de l pàrking subterrani i les parets del frontó és el 
protagonis ta d'aquest espai i ordena els diferents usos. 

Zona Sud: Mercat de la Soqueria i plaça de Sant Agusti . 

I. La solució que proposem pe r a aquesta zona parteix de la 
hipòtesi que el mercat de la Soqueria no es pot suprimir i dc 
la voluntat de fer compatible la seva permanéncia amb el 
redescubriment de la plaça de Sant Josep i la seva magnifica 
columnata jònica. 

Com a intervenció fonamental , prolonguem cap a l'Antic 
Hospital de Ja Santa Creu i Sant Pau les façanes i Ja 
columnata inacabades. Als extrems, la columnata 
s'interromp, i giren només les façanes que, paral·leles a 
l'Antic Hospital , segueixen fins als carrers adjacents i 
configuren dues petites places: la de dalt, com a final del 
notable carrer del Dr. Dou, i la de baix com a espai que 
dignifica el teatre Romea. 

Proposem també augmentar l'altura de l'actual ampit massís 
de les teu lades fins a Ja cota de l palau de Ja Virreina, per tal 
d'aconseguir un acabat horilzontal continu en tot l'espai i 
ocultar els caòtics elements que apareixen per sobre de la 
línia de cornisa ac tual. Els baixos de les construccions noves 
es poden destinar a comerços vinculats al mercat. 

2. La superficie dc mercat que es guanya ocupant el nivell 
dc superficie del pàrking dc la plaça de Ja Gardunya 
compensa la que es perd retardant les tres primeres crugies i 
suprimint el cobert perimctral existent que, afegit 
posteriorment a l'estructura central original , entra en 
vertader conflicte amb la columnata. La nova plaça davant 
de l'entrada del mercat permetria, si calgués, la instal-lació 
dc parades desmuntables. 

El mercat queda així aïllat dins del gran espai. El tanquem 
amb un mur baix , com tots els mercats de Barcelona, sobre 
el qual col·loquem un barratge de vidre rcflectant que permet 
il- luminar l'interior i protegir-lo de Ja pluja i alhora , a 
l'exterior, reflecteix la columnata. 

El barratge del pati de descàrrega, situat a l'extrem oposat 
de l'entrada principal , oculta el desordre de ls camions, 
ordena Ics rampes de l'actual pàrking subterrani i, en 
acostar-se a la façana de l'Antic Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, ajuda a singularitzar les dues places que es 
conformen a tots dos costats. 

3. Així mateix , es crea un eix de vianants flanquejat 
d'escultures que neix a la Rambla, travessa en planta baixa 
el palau de la Virreina i mor a l'entrada de l'antic Hospital. 

A Ja placeta <<de les pageses» proposem la construcció d'un 
cobert que protegeixi les parades desmuntables i que , en dies 
festius , pugui albergar altres activitats. 

4. A la plaça de Sant Agustí, proposem la construcció d'una 
torre-mirador que, a més dels nous jardins, ordeni 
simétricament la façana de l'església i separi les places del 
carrer lateral a l'església. La vi sta des del mirador sobre el 
Raval i el Barri Antic seria insòlita i magnífica. 
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Jardins 
d'Emili Vendrell 
Obro realitzada. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
A,juntamelll de Barcelona 

Lluis Mestras 
Cap de sen:ei 

Ramon Sanabria 
Rosa Maria Clotet 
Beth Galí 

El projecte que aq uí es planteja està situat en la cantonada 
de ls carrers Joaquim Costa amb Peu de la Creu, en un solar 
resultant de l'ende rroc de dos edificis d' habitatges. Dins de l 
barri , el carre r Joaqui m Costa constitueix un conjunt edificat 
unitari i compacte, amb unes alineacions, unes rasants i una 
continuïtat molt clarament determinades. 

L'espai que resulta de l'enderroc és com una peça que 
s'extreu del tramat perfectament forma li tzat. Deixa les dues 
mitgeres al descobert i provica un buit casualment apa regut, 
un espai no previst -i per tant no projectat- en la 
configuració d'aquest tros de ciutat. 

La proposta intervé en aquest punt reconstru int les 
al ineacions malmeses per l'enderroc, amb un mur que recull 
en el seu inte rior un jardí dedicat a l record del cantant Emili 
Vendrell . Planteja la discreta complicitat entre el món 
tancat, recoll it i tranquil de l' interior i el compromís 
respectuós de l'exterior. 

El jardí s'orienta longitudinalment sota un passe ig ombriu 
de pebrers cap a un lloc assolell at on es potencia la càrrega 
simbòlica, disposant-hi una font i un petit homenatge a Emili 
Vend rell. Aquest homenatge el fonna un relleu de bronze, 
obra de l'escu ltor Rafael Solan ich, que representa la imatge 
de la «Balanguera)) , tema d'una de les famoses cançons de 
Vendrell . E l soroll constant de l' aigua ens retorn a Ja 
intimitat perduda i el record de llocs entranyab les i oblidats. 

Un sostre de pebrers ultrapassat per dues pa leres i uns 
xiprers ens distreu de Ja presencia obsessiva de les mi tgeres, 
degudamen t distanciades de l vianant mitjançant unes 
jardineres organi tzades entre el protagonisme dels 
contraforts. Aquest basament configura els límits del jardí 
atraie nt l'atenció cap a un nive ll que no ultrapassa el primer 
pis. Es reveste ix de plaques de pedra artificial exceptuant la 
font, que és de formigó, rematada amb uneS planxetes de 
coure situades allí on rellisca l'aigua. 
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Alça! del jardi 
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Joaquim Cos/a. 

Alça/ del jardi 
desdeelcarrerPeu 
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Plaça de 
Salvador Seguí 
Obrortaliuada. 

Pedra Lorenzo 
F. Javier Sabartes 

L'espa i públic 

Aquest és conformat pels carrers Robadors i St. Pau i per 

les façanes posteriors dels immobles dels carrers Espalter i 

Beat Oriol, resu ltat de l'enderrocament d'un vell edifici que 

fou el cine Argentina durant els anys trenta, i presó de dones 

anomenada «La Galera)) cap a les darreries del s. XIX. 
El buit fisic creat resta durant molts anys infrautilitzat, 

manteni nt el seu caràcter residual, tot esperant la seva 

incorporació plena i vital al teix it urbà com a espai que 
intentés ajudar a millorar les condicions ambientals i de 

re lació en aquest indret del Raval , alhora que la donació que 

d'aquest terreny feu la propietat a l'Ajuntament de 
Barcelona, duia aquesta intenció: primer, durant molt temps 

fou aparcame nt de cotxes. Després hom intentà convertir-ho 

en veri table espai d'ús públic pe r al lleure i descans dels 

veïns, però l'intent no fou ma i reeixit. 
En cada intervenc ió que l'Administració hi dugué a tenne, 

romangueren allà, mudes i expectants, les dues façanes 

posteriors que fonnen el racó, de les cases dels carrers 

Espalte r i Beat Oriol contrastant amb les dues façanes dels 

carrers Robadors i St. Pau. Cada intervenció, poques n'hi ha 

hagut, es limitava a intentar millorar Ja superfície horitzontal 

d'aquest espai ignorant els elements que realment el 
define ixen: els murs dels immobles, confiant que Ja realitat 

de la vitalitat del que succeïa a les altres dues vores 

substi tuïa la manca d'intencions que hom aplicava a cada 

intervenció. 
Això ha fet que aquest espai restés marginat, cau de 

brutícia inhospita lari: l'activitat veïnal cap al vespre i durant 

la nit es concentra a les dues vores que fonnen els carrers 

Robadors i St. Pau, i durant el dia ha estat físicament tan 

poc atraient que l'activ itat continua m,antenint-se a les vores. 

Tot plegat ha fet que aquest espai hagi estat utilitzat gairebé 

només per gent aliena al barri i pel «lumpen )) que, 
malauradament, invadeix alguns indrets del Raval. 

El camí cap a la propos ta 

Amb el canvi de tarannà de l'Administració pública i el 

paper de capdavanters que les associacions de veïns als 
barris assoliren els darre rs anys a Barcelona, els veïns 

d'aquest indret del Raval, amb el suport de l'associació 
mateix, aconseguiren que l'Ajuntament emprengués 

seriosament la resolució del tractament urbà d'aquest espai 

públic. 
Així, di ns un ampli programa d'intencions de cehabilitació 

del barri i donant resposta a les peticions plantejades pels 

veïns, l'Ajuntament endega les tasques perque la 
rehabil itació de l'espai públic anomenat, ja de temps enrera, 

plaça d'en Salvador Seguí, pugui ésser un fet. 
Resultat d'aquestes iniciativeS és l'encàrrec fet per 

l'Ajuntament que , en la seva fonnulació, plantejà de fonna 

clara Ja intervei}Ció a les quatre façanes que confonnen 
l'espai a tractar, la qual cosa dóna peu a resoldre d'una 
manera definitiva la façana nord , un dels punts clau que 

incideixen en la imatge d'aquest espai. 

El tractament de la superficie horitzo ntal 

Aquesta és delimitada per la línia contin ua de bordó dels 

carrers Robador i St. Pau i per la linia dels murs de les 

façanes nord i oest. 
La pro¡x>sta modifica lleugerament la línia perimctral del 

bordó engrandint la fondària de la faixa de calçada del 

carrer St. Pau que s'utilitza com a aparcament, dc manera 

que els veh icles tinguin suficient espai per estacionar-s'hi 

sense dificultar la normal circulació rodada. Es modifica, 

també, la continuïtat de les voravies dels esmentats carrers 

amb la superficie de la plaça, que queda més àmplia, de 

manera que l'accés a aquesta pels dos extrems d'unió amb 

les voravies sigui totalment cómode i clar. 
La pro¡x>sta suprimeix els elements existents tals com la 

pista de patinatge, els gronxadors i altres clements que tenen 
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una funcionalitat equívoca. Manté la font, els bancs i els 
arbres, però amb una altra disposició i disseny. Introdueix 
un canvi total del material de paviment de la plaça perquè 
sigui més atractiva i pugui ser netejada més fàcilment. A la 
vegada preveu un nivell d'enll umenat que faci que la plaça 
sigui atraient i accessib le durant la nit i perdi el caràcter 
feréstec que fins ara ha tingut. 

L'implementació d'aquests paràmetres es mate ri alitza en 
l'ordenació següent: 

Independentment de la irregularitat del perímetre que 
defineix la superficie de la plaça, es geometritza un espai 
central quadrat de 25 X 25 m conformat per un seguit de 
bancs d'obra deixant les quatre cantonades obertes, i fa nals 
noucentistes de ferro fos situats entre ells i separades per 
5 m. Aquest quadrat s'insereix dins una quadricula de 
5 X 5 m formada per unes faixes de 0,60 m de pedra 
calcària de color ambre que creuen tota la superficie de la 
plaça i es lliuren contra les linies del perímetre. La resta de 
la superficie es pavimenta amb llambordes de pedra de 
St. Vicenç col·locades seguint la diagonal d'aquest quadrat 
central en fa ixes de diferents amplàries. El paviment dur així 
aconseguit s'eleva, arribant a la façana nord, en un talús de 
45° fins a lliurar-se contra el mur d'aquesta, de ma nera que 
s'e limina la unió recta d'ambdues superficies a fi d'evitar el 
mal ús que d'aquest racó s'ha fet sempre ja que el mur 
d'aquesta façana, una antiga pa ret mitgera, no té cap 
obertura d'accés a la plaça. 

Amb aquesta ordenació es regularitza, no tan sols la 
superficie disponible, si nó l'espai, ja que la superficie 
quadrada central crea un ce rt volum amb els seients 1 massissos revestits amb la mateixa pedra que les fa ixes 
ortogonals i els fanals de 4 m d'alçària. La resta de l'espai 
queda, per una banda, semiincorporat als carrers com un - eixamplament de la vorav ia, i per una altra crea una mena 
de passeig perimetral al voltant de l'espai central al llarg de 
les façanes nord i oest que s'uneix amb les voravies de ls 
carre rs en els punts on aquests s'eixamplen per fe r més 
atraient l'accés. Cal remarcar que la banda situada junt a la 
façana oest ha de propic iar una clara comunicació dels 
loca ls comercials situats a la planta baixa de ls immobles del 
carrer Espalter amb la plaça, i ara es fa una tim ida o poruga 
utili tzació d'aquesta poss ibili tat. Així, hom pensa que s'hi 
situïn taules, cadires i para-sols de ls restauran ts o bars que 
actualment hi tenen establerts accessos de serve is. Amb això 
es pretén que l'activitat no es desenvolupi tan sols al lla rg de 
les façanes dels carrers St. Pau i Robador, sinó que aquesta 
façana passi a incorporar-se a l'espai viu de la plaça. 

Com a complement i definic ió de l'ordenac ió de la plaça 
la proposta preveu Ja plantació de deu arbres de l'espècie 
«Brachyc hiton Populneum» al llarg dels carrers 
suficientment separats entre si perquè, junt amb un seguit de 
fites o mollons de ferro fos situats al costat del bordó, 
materialitzin, tot remarcant-la , la superficie de la plaça. 

124 



Axonometria del 
ja rdl. 

0 

Jardí de les Drassanes 
Obra rllcurrdl'realitzacid. 

Neus Solé 
Daniel Navas 
Imma J ansana 

Just sobre Ja primera lin ia on es defineix Ja ciutat davant el 

mar, separada d'aquest pel seguit de dàrsenes i vells 

«t.inglados», es localitza el projecte del jardí; s'insc riu 

estratègicamem dins la remodelació progressiva del front 

maritim cara a Ja seva uti lització pública. 
Entre peces urbanes caracteristiques, entre fragments 

iconogràfics reconeixibles de Barcelona: les Drassanes i el 

Caste ll de Montjuïc - ambdues apareixen ja en els gravats 

de la ciutat del segle XVI- o els vells edificis de la Duana. 

el projecte de jardí se situa fora de l'antiga ciutat 
emmurall ada i alhora en l'eix vertcbrador de la Barcelona 

neoclàssica sobre el qual s'hi ubiquen gran nombre d'edificis 

representatius. 

El jardí, des de la seva definició de la franja que uneix 

punts significatius de ciutat, s'ordena com a recorregut. Es 

fragmenta i construeix com a peça urbana, redibuixa la 

hipotètica trama de la qual sorgi la ciutat anterior a Cerdà i 

es dilueix fins a l'espai jardiner que per a l'Expos ició 
In ternacional de 1929 projectà J .C.N. Forestier, respecte al 

qual ês també porta d'entrada. 
Des de la cominuïtat de la façana maritima i llurs constants 

referències, el color i les olors del port, real itat paral-lela 

aliena d'un mar que gaircbê es defineix per exclusió. 

El Jardí s'obre com una nova successió, nuida i constant 

que s'afegeix a l'espai construït. El disposa en noves 

perspectives conferint al paisatge el protagonisme escènic on 

125 



Planta de la 
proposta. 

Secció longiwdina/. 

Alçat al passeig de 
Colom. 

situar r cspectador davant d"aquell s trossos dc ciutat que 
reconeix i identifica; les Drassanes, Colom, l'ed ifici de 
Duanes , Mon~uïc. Tms ells retalls d'història que 
confereixen a cada peça del jardí en si mateix una identitat 

única: Plaça, Patis, Estan y i Espai escènic principal des 
d'on accedir tant al petit bosc, més llunyà , com a les 
instal-lacions esporti ves que resten vorejades d'arbres. 
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Mansana 
Pelai-Bergara 
A•YJ.nt projtct~ rom a puru .d~ par1ida d'un programa dt gtstió q11r af«ta 

a dn·erus tnmau no muntclpals. 

Antoni Bonet 

Donada la situació del solar, i que el promotor és el propi 

Ajuntament, és evident que el nou edifici ha de tenir un 

caràcter especialment de servei ciutadà, no exhaurir el 

volum possible , integrar el nou edifici a la ciutat i 

equi librar- lo amb els edificis existents. 

No hi ha dubte que el carrer de Pelai és un dels centres 

comercials de Ja ciutat, però la seva activitat, per raons ja 

conegudes, es desenvolupa en una sola de les seves vorere s. 

Es tracta, doncs, de contemplar la funció actual de l carrer de 

Pelai , i de comunicar-la, d'una manera decisi va, amb la 

plaça de Catalu nya. Per aconseguir això, a tot el lla rg de Ja 

vorera del carrer de Pelai , hom ha plantejat un passeig 

ponicat que eixampla conside rablement la vorera i que 

discorrerà al llarg d'una filera comple ta de comerços. 

Al final d'aquesta zona porticada, en arriba r a la plaça de 

Catalunya i seguint la linia de serveis ciutadans de la qual 

hem parlat, hom ha previst una gran sala d'exposicions, 

especialment destinada a la comunicac ió cultural de 

l'Ajuntament amb el ciutadà, ja que estarà situada al punt 

més cèntric de la ciutat, no tenint, per tant, aquesta sala, 

caràcter elitista de cap tipus i si enfocada cap a tota la 

ciutadania. 
Enlre aquesta sala i la zona comercial trobem el vestibul de 

la petita sala cinematogràfica, prevista al nivell de l'avinguda 

de la Llum, el vestíbu l d'accés a les plantes d'oficines i el 

conjunt d'escales, normal i mecà nica, amb caràcter exterior i 

públic, que uneixen totes les zones del projecte. 

Un dels propòsits de l'avantprojecte ha estat el d'eixamplar 

la vorera del carrer de Pelai , de 3,50 a 8,50 metres, per 

contribuir a crear un millor ambient ciutadà. Part d'aquests 

metres estaran sota la protecció de porxos que evi ten les 

incomoditats del sol i de la pluja, tot creant un passeig 

humanament més acollidor. 
Quant a la plaça de Catalunya, hom ha canviat l'alineació 

de la façana per tal de no trencar la composició, a 45 graus , 

que regeix tota la façana del carrer de Pelai. Aquesta 

compos ició regeix la forma dels pilars, voladissos, zones de 

gelosia superiors i sortints en els pisos d'oficines. Aquest 

canvi d'alineació no significa un augment de la superficie del 

solar en detriment de la vorera pública, sinó tot el contrari , 

representa un augment de l'amplada de la vorera que dóna 

enfront de la Rambla. 
El ritme arquitectònic de la façana ha estat acomodat a la 

successió de pilars de l'avinguda de la Llum, di stanciats 

6 metres entre si, mida que ha permés un planteig estètic 

molt satisfactori. Tota la façana s'acomoda en aquest ritme. 

Com podem ve ure en el pla de la planta baixa, el centre 

comercial de l carrer de Pelai s'estén cap al carrer de Bergara 

i la plaça de Catalunya per mitjà d'una galeria comercial 

que, travessant l' illa , uneix , còmodament i de forma 

inte ressant, les voreres de la plaça de Catalunya i les dels 

carrers de Pe lai i de Bergara, creant una unitat urbanística 

de tota l'illa. En aquesta galeria, hi té accés , també, el 

vestíbul de l'actua l cinema Catalunya. Aquest conjunt 

sacrifica únicament l'actual cinema Bergara, que serà 

substituït pel nou cinema de l'avinguda de la Llum amb 

accés, des de la planta baixa , a la cantonada del carrer de 

Pelai i de la plaça Catalunya, tot millorant el seu 

emplaçament. 
Quant a la resta de veïns de la planta baixa de l'illa, hom els 

proporcionarà els avantatges de poder donar vida d'alguna 

forma als dipósi ts en els fons de llurs solars, pràcticament 

tots en desús. 
Aquesta ga leria constitueix un gran centre comercial en 

forma d'cc Y)) amb sortida als tres fronts , comunicant, 

d'aquesta manera , la plaça de Catalunya amb el carrer de 

Pelai , comunicació per a vianants avu i dia quasi inexistent, i 

vitalitzant el carrer de Bergara la zona del qual està avui 

depauperada. 
El sostre de la zona porticada de la planta baixa segueix una 

composició, a 45 graus, igual que la dels pil ars. Aquesta 
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composició origina uns quadralS en el ce l ras, emergint sota 
els voladissos del primer pi s. Aquests quadrats han estat 
sutx:lividits en una sèrie de piràmides invertides tal com 
ve iem en el pla número I O; aquestes piràmides van 
revestides de ceràmica de color. 

Hom ha previst tota la composició, que dóna al carrer de 
Pelai , amb formes que es componen amb les alineacions del 
carrer dc Bergara, de la plaça de Cata lunya, i amb la resta 
dc l'illa, i creen, així, una façana molt mês rica plàsticament. 

Tenint en compte que tractem de crear un centre comercial i 
ciutadà, el pòrtic descrit ês repetit en el primer pis amb 
comerços de doble altura i un gran pas de vianants cobert. 

Aquest passeig enllaça, en la zona de la plaça de Catalunya, 
amb el conjunt d'escales, ja desc rit, i amb una sala d'actes 
destinada a conferències i a altres activitats culturals. 

Aquesta sala d'actes dóna a un balcó encarat a la Rambla i 
uneix els espectadors, a la sortida dels actes, amb el pòrtic 
comercia l, ja descrit, que discorre a tot el llarg del carrer de 
Pelai. 

L'estructura d'aquesta sala ha estat prevista de forma que 
els pisos d'oficines, construïts damunt, di sposin d'uns tensors 
que descarreguen, en el terrat, sobre jàsseres invertides que 
s'expressen a la façana . 

Pel costat oposat. prop d'on es troben els carrers de Bergara 
i de Pelai, les galeries superiors es comuniquen amb la 
planta ba ixa mitjançan una gran escalinata exte rior 
emplaçada de tal manera que inviti a utilitzar-la, i vitalitzar, 
aixi, la zona del carrer de Bergara. Damunt d'aquesta 
planta, i per completar el servei ciutadà al qual està 
destinada aquesta construcció, hom ha instal·lat un 
restaurant, i un bar, amb servei interior i exterior, cobert 
amb quatre piràmides que creen un àmbit acollidor. A tot el 
llarg d'aquesta planta segueix vigent la idea del passeig 
ciutadà, unit amb la planta baixa per les escales normals i 
mecàniques que donen a la plaça de Catalunya i que 
fmalitzen en aquesta planta segona. 

A les plantes superiors hom ha previst, en les zones que 

donen a la plaça de Cata lunya i al carrer contigu de Pelai , Plama baixa del 
quatre pisos d 'oficines amb Ja circulació vertical, insta l·lada projecte. 
de tal manera que puguin servir per a un sol organisme o pe r Alçat al carrer 
a dos independents. Pelo i. 

Corresponent a aquests nive lls, en la zona de l centre de 
l' illa , hem previst tota una façana de gelosia transpa rent per 
tal de perjudicar com mês ¡xx: millor els actua ls inquilins 
dels edificis del carrer de Bergara, la part posterior dels 
qua ls dóna al centre de l' illa, i en canvi , n'impedeixi de 
veure la degradació des de l'altra vorera del carrer de Pelai. 

Aquestes zones de gelosia segueixen la lin ia trencada, que 
distinge ix tot el projecte , a l'efecte d'integrar-la plàsticament 
a les alineacions de la plaça de Catalunya i del carrer de 
Bergara. 
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Plaça Reial 
Obro realitzada 

Federico Correa 
Alfonso Milà 

Siwada prop de Ja Rambla -el carrer històric més 

important de la ciutat-, a mig carn i baixant cap al port, la 

plaça Reial no és tan sols un dels espais oberts més grans de 

l'àrea, sinó que és l'única plaça arquitectònicament 

dissenyada, construïda i conservada en totes les 7.000 Ha 

de la ciutat. 
El pla és rectangu lar, de 56 X 84 metres. Hi ha un carrer 

que va fins a la Rambla, que interromp la façana sud a la 

meitat, i que, a la vegada, trenca la simetria absoluta i 

l'evolució radial de la plaça. Els altres accessos arriben a la 

plaça a través de passatges dissenyats especialment, o de 

carrers ja existents, i entren per sota d'una arcada de la 

planta baixa , sense interrompre l'evolució de les façanes o la 

composició del pla d'aquesta planta baixa. 

L'emplaçament de les façanes est i oest és idèntica i 

simètrica en relació amb l'eix central d'entrada des de la 

Rambla. La façana nord, encara que més llarga , evoluciona 

pel mateix sistema, i tan sols la façana sud, amb l'obertura 

del carrer de Colom, ofere ix alguna variant per mitjà dels 

dos xamfrans que constitueixen el punt d'entrada de 

l'esmentat carrer. 
Les façanes, fora del sortint de 4 metres que hi ha a cada 

una de les quatre cantonades de la plaça, es desenvolupen 

horitzonta lment al llarg d'un element modular amb unes 

obertures que van des de les arcades de la planta baixa, a 

través del pis principal amb ba lcons, i de les senzilles 

finestres del segon pis, fins a les obertures d'un àtic més 

petit. Les rústiques arcades que formen Ja planta baixa estan 

construïdes amb pedra d'aqui, de Montiuïc. El primer i 

segon pis estan units per columnes d'estil corinti, de la 

mateixa pedra que la de l'edifici que els separa de l'àtic. La 

façana acaba amb una cornisa de pedra de la qual surt una 

balustrada de terracotta. Totes les finestres tenen un marc de 

pedra i les vidrieres estan enmarcades amb guix. Els terrats 

són plans i enrajolats; hi ha d'altres construccions 

dispe rsades a més de les sortides de le s escales. 

La plaça és envoltada de porxos, tan sols interromputs al 
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carrer de Colom, on continuen a banda i banda fins a la 
Rambla . El corredor de 5 metres d'amplada i pavimentat 
amb pedra té botigues i cafès, les taules i cadires dels quals 
surten dels seus limits. 

Hi ha una calçada de 5 metres d'amplada que , envoltant 
les arcades cap a l'interior de la plaça, tanca l'illa central. 

Aquesta illa central té una font de ferro al mig, com una 
mena de punt focal des del qual rad ia pràcticament la 
totalitat del conjunt arquitectònic. La principa l excepc ió són 
els fana ls, emplaçats perifèricament al voltant de l'illa, dos 
de ls quals, d'instaHació especial, prop de la font, estan 
situats al llarg de l'eix de la plaça. Aquests dos fana ls tan 
originals són un disseny d'en Gaudi, de la seva primera 
època, i fan costat a la font perpendicularment a l'eix del 
punt d'entrada. 

Hi ha quatre parterres posats radialment al voltant de la 
font. Contenen algunes palmeres força boniques i diversos 
tipus de vegetació. 

Hi ha bancs de fusta , pintats de verd , al cercle format pels 
quatre parterres del voltant de la font, i bancs del mateix 
estil al llarg del marge de l' illa, mirant cap a l'interior. 

El paviment del corredor és, també, de pedra de Montiuïc, 
mentre que la calçada i l'illa estan asfaltades . El nivell del 
terra del corredor és de 15 cm per sobre el nivell del carrer; 
l' illa no només té, també, 15 cm d'alçada a la vorera, si nó 
que al centre , on hi ha la font, arriba a 80 cm sobre el nivell 
del carrer. 

A Ja plaça hi ha, també, algunes cabines telefòniques, 
papereres i instaHacions elèctriques fetes de qualsevol 
manera, col-lacat tot plegat d'una manera ben llastimosa i 
sense cap harmonia. 

La línia formada per l'alçada dels edificis és una mica 
confusa actualment, encara que mai no pot haver estat gaire 
ordenada. Les torres dels pavellons no segueixen les lleis 
geomètriques estrictes de les façanes, sinó el model, més 
desordenat, dels edificis de darrera, amb els seus dissenys 
diferents. Una sèrie de porxos il·legals ha sorgit també 
aquest últims anys i ha fet més gran la confus ió general. 

El projecte de la plaça Reial és de l'arquitecte català 
Francesc Daniel i Molina, i va ser edificada el 1848. 
El solar on fou construïda la plaça havia estat recentment 
desocupat, i contrastava amb Ja superpoblada ciutat de 
Barcelona. 

Caldria aclarir aquí que la penosa superpoblació de la 
ciutat a principi del segle XIX era deguda a dos factors ben 
clars: un de polític i un altre d'econòmic. 

La derrota de Catalunya a Ja guerra de Successió, a 
principi del segle XVIII , va suposar l'establiment del sistema 
centralista borbònic a Espanya, i d'algunes fortes sancions a 
tot el Principat i a Ja seva capital, Barce lona. Una d'elles 
fou la prohibició de qualsevol construcció fora dels limits de 
la ciutat, força definits i vigi lats. 

El factor econòmic fou la revolució industrial, que arribà 
cap a la segona meitat del segle XVIII , i arrelà d'una manera 
molt més profunda a Catalunya, i particularment a 
Barcelona, que no pas a cap altra regió o ciutat d'Espanya. 

Des del principi del segle XVIII, Barcelona tingué seriosos 
problemes de superpoblació i poca planificació. Coincidint 
amb un de ls pocs períodes liberals a Espanya, les propietats 
de l'Església foren confiscades pel mimistre de Finances, 
Mendizé.bal, i això, juntament amb l'estat ruïnós d'alguns 
dels seus edificis medievals, significà que molts solars foren 
lliurats a la ciutat. 

El convent de ls caputxins, que ocupava un solar al costat 
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de la ja enderrocada mura ll a medieval vorajada pe r la 

Rambla (una avinguda coberta d'arbres, d'origen similar als 

bulevards), encara que amb prou feines tenia un centenar 

d'anys, es trobava en una ruïnosa situació, i per això fou 

demolit. El terreny fou confiscat pe l Consell de la Ciutat per 

cOnstruir-hi la plaça Reial. 
L'operació fou similar, en molts aspectes, a la creació de 

la plaça Vendóme d'Hoaudouin Mansart, a principi del 

segle XVIII, del Paris de l rei Lluís XIV. Un convent caputxí 

fou també enderrocat per edificar-hi una plaça porticada que 

estava davant de diversos solars en ve nda. Curiosament, la 

façana de Mansart va haver de ser canviada i la planta baixa 

en forma de volta, tapada, a fi de trobar clients, ja que els 

inve rsors havien considerat molt poc econòmic el primer 

projecte. 
Una altra operació especulativa, feta pel duc d'Orleans 

quasi un segle després, féu poss ible el naixement de la plaça 

du Palais Royal. Els edificis de la façana continua de Víctor 

Louis, que tancaven els que havien estat jardins del Palace 

Ducal, formaven el pis d'arcades, famós arreu de l món, de 

l'encara existent Pa lais Roya l. 
Apa rentment, l'impacte de la contemplació d'aquesta 

plaça produí en els visitants barcelonins, influencià 
primerament el projecte per a la plaça Reial. 

La façana d'arcades continues envoltant un jardí, sens 

dubte pot ser considerada, en el cas de la plaça Reial, una 

referència directa a la plaça pa ri senca. 
Tot això, en comparació amb el Palais Royal, hom 

s'enfronta amb una escala d' intervenció molt més gran (e l 

cantó estret que correspon, en dimensions, a l'espai de la 

plaça Reial, és , per tant, una superficie quatre cops més 

gran), la qual justifica l'ex istència del jardí i el seu ús. 

La plaça Vendóme, encara que més gran que la plaça 

Reial, no té cap mena de vegetació, i tota la seva 
importància és deguda a l'articulació continua de les seves 

façanes, dirigides a la columna central. 
Originàriament, la plaça Reial tampoc no tenia vegetació 

(com encara ho testimonien els documents de l'època) i a 

través de ls anys hi va haver algunes temptatives de plantar

n'hi. No és, pe rò, fins a final del segle XIX que hi apareixen 

les palmeres, algunes de les quals hi són actualment, i han 

aconseguit l'admiració de la gent de la ciutat i també han 

esdevingut una zona ve rda de Barcelona. 

Al mateix temps s'han plantat alguns matolls a la base de 

les palmeres i a l'entorn de la font central. 

Cap als anys 50 d'aquest segle es féu l'últim remodelatge, 

en el qual el terra del centre de la plaça fou elevat, i es 

replantaren els paterres amb herba més baixa i es rodejaren 

d'una baraneta protectora de ferro, igual com l'herbei de 

l'entorn de la font. 
La iHuminació general no ha canviat d'ençà, del principi , 

forà dels fanals d'en Gaudí, d'uns cent anys d'antiguitat. Les 

galeries són iHuminades amb fanals que pengen de claus a 

les voltes, fent una mena de rosari de llums que segueix la 

forma de les façanes. Totes les instaHacions estan situades a 

terra, pràcticament als mateixos llocs on les veiem en les 

fotografies més antigues; encara que algunes bombetes 

blanc-blavoses, que produeixen una lluïssor molt 
desagradable, ha n estat instaHades fa poc en alguns dels 

fanals centrals, especialment en els d'en Gaudí. 
Ara la plaça Reial s'ha ressentit principalment de la 

degradació general de tota l'àrea del barri antic, que ha 

culminat en un estat fisic i social d'abandonament, típic 

d'una frase que també han patit moltes altres ciutats. La 

rehabilitació del Quartier du Marais a París ha suposat Ja 

possibilitat de fer-la també a la plaça des Vosges, fins llavors 

en un llastimós estat de restauració. 
L'abandonament social del centre històric és degut a una 

combinació de diferents sectors, dels quals probablement el 

més important és un atàvic i gene ralitzat sentiment 

d'adversió envers els indrets atapeïts, vells i malsans, que es 

contraposa a l'anhel d'espais oberts i saludables , cosa que 

succeeix, sorprenentment, amb més intensitat als països més 

carregats de vestigis hi stòrics. 
La creació i el dese nvolupament de I Eixample de la 

ciutat, que provocà l'abandonament del centre tradicional , 

fou una conseqüencia del Pla Cerdà de 1870, després de 

l'abolició d'algunes de les mesures repressives borbòniques. 

Això afectà Barcelona en un grau més alt que potser altres 

ciutats europees, que havien patit el mateix procés al segle 

XIX. 
Un altre factor determinant de la degradació del barri 

antic ha estat la immobil ista política d'arrendament que 

regna a Barcelona des del 1939, les conseqüencies de la 

qual, pel manteniment de qual sevol àrea durant més de 

quaranta anys, són fàci lment imaginables. 
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L'absència d'u na cerda valoració pública dels entorns 
edificats durant unes periodes tant recents com són els de 
principi del segle XIX, en una cimat on abunden els 
monuments gòtics, pot ser també una raó. 

I un cop manifestats el s primer signes de degradació, 
l'absoluta falta d'interès pels problemes socia ls generals dels 
governs conservadors que van regir Espanya fins al 1975, 
suposà l'abandonament final de qualsevol acc ió. 

Amb tots aquests factors i alguns d'altres (un d'ells és el 
descobriment d 'aquestes zones per part de les joves 
generac ions , més apreciadores de la seva bellesa i me nys 
inhibides sociològicament) la plaça ha esdev ingut una mena 
de sòcol atapeït de paradetes on es ve nen mercaderies fo rça 
extravagants, des de monedes antigues fins a drogues toves i 
dures. 

Rea lment, però, la plaça no ha perdut el seu potencial 
d'activitat. La gent dels cafès de l voltant de la plaça omple 
les taules de les terrasses , sota les arcades, no tan sols els 
matins dels diumenges d'hivern, sinó també els matins i 
vespres des de la primavera fins a la tardor. 

El centre de Ja plaça és, tot el dia, més o menys ple, i a 
vegades atapeït de gent. Això mateix es pot dir dels bancs, 
que esdevenen insuficients i inadequadament situats per a Ja 
gent. 

La indiscriminada invasió de cotxes és una altra 
conseqüencia de l'estat d'abandonament. E ls cotxes no 
aparquen tan sols al llarg del carrer, sinó que sovint pugen a 
les vore res, tant a la banda dels edificis com a l'illa central. 

Hauríem de fer memòria, tal com el nostre hi storiador 
Carreras Candi escriu al seu ll ibre («Barcelona ... ))), que la 
plaça Reial fou destinada, en un principi, a se r un refugi de 
la cridòria de la Rambla, i no hi ha cap raó per haver estat 
envaïda per l'automòbil. 

Nosaltres creiem que la plaça Reial no és tractada 
actualment amb el respecte degut, atés el seu va lor 
arquitectònic, ja que és l'únic exemple de plaça-sala de l 
període neoclàssic de l'arquitectura catalana. Creiem també 
que, tenint en compte la seva predecessora, la plaça du 
Palais Royal, l'arquitectura de la plaça Reial no desmereix 
gçns si es compara amb l'ordre una mica carregat i la buida 
proporció del disseny de la plaça parisenca. Els pavellons 
dels xamfrans de la plaça, en comparac ió als llocs on no hi 
ha solucions al problema de les cantonades, o els porxos de 

pedra finament proporcionada de Daniel Molina, quan són 
confrontats amb els de Víctor Louis, el sostre dels qua ls és 
fet amb bigues estretes i lli ses, expressen fins i tot una més 
aJta qualitat arquitectònica. 

Trobem a faltar que el terra de la plaça no sigui del 
mateix estil que el de la serva arquitectura. Hauria d'haver
hi petits detalls que en doness in testimoni . 

Així mateix, també considerem problemàtica i visualment 
perjudicial a l'arquitectura l'alçada de la font, de 80 cm, al 
centre de la plaça. Això tapa una part de la façana de la 
planta baixa als vianants que s' ho miren des de l'altra banda 
i encara més si estan asseguts als bars i cafés. El mateix 
¡xxtem dir dels parterres, les petites plantes i les baranetes 
protectores. D 'això es pot deduir que tots aquests elements 
de l'illa central constituei xen un obstacle que talla 
horitzontalment la vis ió de les façanes. 

Ve iem, d'altra banda, les palmeres amb llurs troncs alts i 
prims, com una harmoniosa contraposició vertical a la ja 
esmentada horitzontalitat de les façanes. Les palmeres no fa 
gens de nosa, al contrari, afegeixen un detall de la presència 
mediterrània, tan entranyable a l'essència de Barcelona. Les 
haurien de deixar regnar a la plaça, lliures de competicions 
vegetals. 

Trobem l'asfalt molt pobre i irregular, contrastant 
desfavorablement amb la noblesa de l'empedrat dels 
corredors, que s'adiu d'una manera ben clara amb Ics 
façanes. Barcelona sap, per tradició, la qualitat que els 
paviments de pedra de Montjuïc han donat a les àrees del 
barri antic. Sembla, doncs, que el de la plaça Reial ha de ser 
tractat de la mateixa manera. 

Sota cap circumstància voldríem reduir la vital itat de la 
plaça o la multitud dels carrers i cafès. Creiem que un 
eixamplament de les voreres donaria més espai a les taules 
de les terrasses , mentre que un reagrupament de ls bancs en 
una posició millor de conversa afavoriria la comunicació. 

L'aclarinient dels espais entre els parterres valiats 
comportaria més lloc per caminar els grans i jugar els nens. 

Els bancs actuals són, segons Ja nostra opinió, adequats 
en molts aspectes. Fets de llistons de fusta horitzontals, 
formant una superficie fina i corbada -que resulta 
confortable a diverses posicions de l cos-, proporcionen un 
senzill desguàs entre els llistons , i els mantenen nets de pols 
i secs poc després de ploure. T an sols proposem un nou 
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disseny de la seva estructura en ferro, per actualitzar-ne les 

condicions, a fi d'aconseguir un manteniment i una 

fabricació mi llors. 
La imatge linea l dels bancs amb la seva fràgil configuració 

podria servir per plagiar el desenvolupament linea l del 

neoclassicisme, mentre que s'absté de qualsevol intrusió de 

les formes pesantes. La seva dispos ició en angles rectes , 

seguint un mode l molt simple, hauria de te ndir a relacionar· 

se amb la senz illa geometria neoclàssica. 

També estimem que les actuals condicions d'il·luminació, 

després d'haver substituït algunes bombetes brill ants (que 

més que iHuminar formen un contorn de foscor) estan 

suficientme nt d'acord amb l'amb ient d'aquests espais 

històrics. Hem refusat la iHuminació especial dels elements 

arquitectònics , fins i tot Ja de les palme res, a fi de preservar 

les actuals condicions d'iHumi nació, les quals formen part 

del conj unt històric. 

Les nostres propostes per a la plaça Reial són les 

següents: 

I) Canviar de lloc l'aparcament dels cotxes i excloure tot 

tipus de vehicle amb motor. Es podrien destinar unes hores 

especials pe r al trànsit. 
2) Enderrocar els te rres que sobrepassin els 80 cm per 

sobre del nivell dels corredors i deixar els desnivells 

adequats al desguàs de la plaça. 
3) Treure els parterres i totes les seves plantes i baranetes 

protectores. Aquesta mesura és presa , especialment, per tal 

de te nir cura de les arrels de les palmeres. 

4) Pavimentar, amb pedra de Montjuïc, tot el terra a 

excepc ió dels trossos de les bases de les palmeres, que 

variaran de mida segons les diferents necessitats. 

5) Fe r un nou disseny dels bancs actuals , i canviar llur 

posició. Disposar els bancs perifèricament en grups de 

quatre, dos alineats i dos en angle rec te. Augmentar el 

nombre total de bancs. 
6) La il-luminació general roman in tocada a excepció del 

canvi de lloc d'a lgunes bombetes que donen una visió 

desagradable i una brillantor deformadora, i serien 

substituïdes per unes de grogues i suaus, ja existents al finals 

dels corredors. 
7) Eixamplar I metre les voreres pavimentades dels 

corredors. 
8) Enderrocar les construccions iHegals dels terrats. 

9) Tomar a les façanes la seva imatge original. 

Nosaltres considerem aquestes propostes no tan sols 

indispensables sinó plenes de possibi litats. 

Estem contents d'haver arribat a unes conclusions força 

simples, perquè creiem que els projectes senzills no tan sols 

són un objectiu desitjat en una tasca llarga , sinó que són la 

millor garantia per a operacions d'èxit. 

133 

Proposta. 



Gràcia 
CriurU i obju:llus d~ piDn,jamMt apro1·ats pu /Q Comissió Mun icipal 
Ptrmontnt t/ /4· 5·81. Pla t:sp«ial dt Rt[OrmQ lmtrior n curs dl' rrdar:ci6. 
ActuQciOifsdtplan(}omtrlltn turs: 
Modlfleaci6 del PG M ruonsiduunl Iu Via O. 

~~!::d~i::,.:d:'¡.;};,~;!'ï::c i..'?J;í~~:."/.:J;:,, de parle in s 
subtemmis a fes places dfl Nord i del Sol i al carrer M eniJJ'lz Pelayo i 
ronstrurc:ió del jordi Joquim Balftlls com a mol/ro de m:011sideraci6 dl' ls upais aftctats ptrla Via O. 

Urbanistes Associats S. A. 
Lluis Brau 
Javier Ruiz-Tapiador 
Jordi Balari 
Albert Bastardes 
Miguel Angel Moll 
Jai me Rodríguez 

Hislória de Ja vila 

El creixement de Gràcia fins a l'ocupació total del seu 
territori es produeix per mitjà de Ja urbanització de les 
finques rural s (unes 30) propietat dc la burgesia barcelonina. 
urbanitzacions que es van anar real itzant, independentment, 
a partir de Ja primera , l'any 180 I, en la zona limitada per la 
Travessera, el carrer Gran i la Riera de Sant Miquel. A 
partir d'aquest moment , tal com es pot apreciar en la 
seqüència gràfica, es produeix una ràpida ocupació del sòl al 
llarg del carrer Gran entre la Travesse ra i els Josepets i. 
amb menys rapidesa, al llarg de la Travessera. En efecte. la 
majoria de les urbanitzacions aprovades fins el 1840 (carrer 
G ran , can Trilla, ca l'Alegre, plaça de la Llibertat) es 
recolzen en aquests dos eixos. 

L'entrada de la Vila a la vida industrial (Cotonera Vilaregut, 
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1837 i Fàbrica Puigmarti , 1839) provoca un important i 
ràpid creixement. a parti r de 1841 fins al 1863. any en què 
s'inaugura el tren de Barcelona a Sarrià, amb una estació a 
la Vila de Gràcia, fet que contribueix que el creixement 



segueix i a bon ritme. A l'últim gràfic de Ja seqüència que es 

presenta, 1889, poc abans de l'annexió de Ja vila de Gràcia 

a la ciutat de Barcelona ( 1897), el terme està, pràcticament 

consolidat, i a partir d 'aquest moment es van omplint els 

espais buits, al mateix temps que , d'una manera gradual, va 

augmentant la seva dependència de Barcelona en instaura r

se les noves Ordenances d'Edificació i c rear-se noves 

tipologies edilicatòries influïdes per les de l'eixample Cerdà i 

la introducció de noves tecnologies. 

Gràcia està molt bé 

Gràcia , envoltat pel continuum urbà, es troba situat a l bell 

mig de la conurbació barcelonina i gaudeix d'un alt grau dc 

centralitat. Malgrat la seva densificació, el barri de Gràcia 

conserva la qualitat i escala humana dels espa is urbans 

(places , carrers), així com una estructura soc ial 

interclassista i una composició diversificada d 'activitats 

força equilibrades. · 
Les ((gràcies)) dc Gràcia poden resumir-se en ci nc aspectes 

fonamentals: 
1. La centralitat del barri en relació amb Barce lona i la seva 

àrea metropolitana, de manera que els seus veïns tenen un 

alt ni ve ll d 'accessibilitat a tots e ls punts, béns i serveis de la 

ciutat. 

2. Et caràcter i la qualitat de Ja seva forma urbana. 

L'agradable paisatge urbà de les seves places i carrers. 

3. L'alt nivell de comerços i serveis dins de l barri. 

4. La cohesió social del barri amb un alt nivell de vida 

associativa, amb profusió d'actes i festes col·lectives. 

5. L'equilibri entre les activitats residenc ials i de treball , 

tant de terc ia ri com de secundari , que garanteixen sempre 

una dinàmica vida urbana molt lluny del que són els barri s 

dormitoris. les àrees estrictament industrials o els centres 

comerc ials i de serveis buits e ls vespres i fins de setmana. 

Els problemes 

Tot i les bones condicions del barri, Gràcia. està sotmesa a 

una sèrie de processos dc creixement i transformació, molts 

d'e lls fortament erosionats de Ja quali tat de vida del barri. 

Precisament, la seva centralitat mateixa i el seu nivell de 

qualitat urbana, fent dc Gràcia una de les zones residencials 

de Barcelona més desitjades , han provocat una 

transformació desordenada i indiscriminada. La substitució 

casa pe r casa per de mol ició prematura de l'edificació 

existent, a part del malversament col·lectiu que suposa la 

destrucc ió genera litzada d'immobles en bon estat 

constructiu, ha generat un seguit de situacions i processos 
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negatius que exigeixen una decidida interve nció pUblica per 
requalificar el barri i per regular la seva transformació 
ordenadament d'acord amb l'interès col-lectiu. 

Espais i equipaments 

La manca d'espais pe r a dotacions pUbliques (escoles, 
guarderies. ambula toris, llars de jubil ats, etc.) i sobretot per 
a espais lliures , per a jardins i per usos esportius és molt 
greu. 

El procés gradual de densificació residencial pe r substitució 
casa per casa, per ocupació dels pocs solars lliures , 
indUstries o fins i tot alguns dels escassos espais lliures 
(C lub Hispano-Francès), no ha fet sinó congestionar encara 
més les insuficients dotacions i espa is existents. 

A Gràcia ex iste ixen en l'actualitat 1,5 Ha. de ve rd 
corresponents a Ics placetes (Diamant, Virreina , Nord, etc.) 
i als jardinets del passeig de Gràcia i Gal-la Placidia. 

Si es considera com a referència els estàndards desitjables 
previstos per la Llei del Sòl amb la hipòtesi d'una poblac ió 
de 100.000 habitants, en resulten a 5 m2/hab. 50 Ha. Tenim 
com a conseqüència un dèficit de 48,5 Ha. de ve rd a Gràcia. 
Amb relació als equipaments, l'ofe rta actual és d' 11 ,6 Ha., 
de les quals únicament 8, 1 són qualificades aixi pel P.G.M. 
i en queden 3,5 qualificades com a usos reside ncia ls. 

Uti litzant la mateixa referènc ia prevista pe r la Llei del Sòl 
per a nous creixements en resulten a Gràcia una manca de 
63,5 Ha. de sòl per a equipaments. 

El dèficit tota l (espais lliures i equipaments) que en teoria 
fora necessari per a la població que hi viu és de 112 Ha. , 
dèfitic materialment inassolible dins de la trama amb 
ed ificació molt consolidada del barri. però que és ind icati u 
de la greu manca d'espais i dotacions per a Us col- lectiu . 
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La intrusió de l'au tomòbil 

L'ocupació dels escassos espais públics dels carrers, les 
places. tant de les calçades com de les vorav ies. per vehicles 
aparcats i en moviment ha assolit nivells insuportables. La 

gradual densificació residencial del barri ha comportat un 

continuat increment del nivell de motoritzac ió. 

La intrusió del cotxe té lloc fonamentalment a dos nive ll s: 

a) Els eixos bàsics de comunicació amb Barcelona: carrer 
Gran. Torrent dc l'Olla. Travessera. EscoriaL Riera de Sant 

Miquel; productors de sorolls, contaminació, accidents i 
barreres, cada vegada mês carregats en funció del gradual 

increment del grau de motorització privada a Barcelona, que 

únicament s'ha aturat en els últims dos o tres anys. 

b) L'ocupació de les voravies per cotxes aparcats que 

impedeixen la lliure circulació dels vianants. 

Degradació de la imatge 

La qualitat formal, proporció i escala antroponinima dels 

espais públics. places. carrers de Gracia s'esta deterio rant 

gradualment. J a hem fet esment de la invasió dc l'automòbil 

a places i carrers arraconant cada vegada més el vianant. 

que ha de caminar esquivant continuament obstacles. 

Hem d'afegir la quasi total manca d'enjardinament i arbrat 

als carrers i places. el desordre formal i la deterioració dels 

cleme nts urbans - fanals. bancs. paviments en mal estat i 

br1.1ts, etc. 
La destrucció del caràcter homogeni i unitari de la trama 

edificada de Gràcia fonamentalment prove dc la seva 

subs titució per nova edificació, que sense respectar gens la 

constant arquitectònica dc le s tipologies edificatòries tradi

cionals dc Gràcia (mate rial s. alçada dc cornisa. ritme 

d'obertures. etc.), trenca la qualitat morfològica dels carrers i 

places i incideix fortament en la degradació de la qualitat de 

la imatge urbana de l barri. 
Per últim. el procés de substitució edificatòria dóna !Ioc a la 

destrucció d'edificis no únicament en bon estat. sinó a mes 

d'interès com a patrimoni artistic i arquitec tònic. 

Degradació de l'habi tatge 

El problema de l'habitatge a Gràcia respon al classic model 

dc centre històric. La ciutat en el seu creixement ha voltat el 

barri situant-lo en e l se u bell mig. convertit en una mena 

d'illa de classes populars voltada de barris amb nivells de 

renda superiors. 
Les cases son velles. en mal estat de conservació. gairebe 

sense serve is (únicament el 60% te nen dutxa. un 14 % 

calefacció i solament un lO% tots els serveis) però de forma 

gene ral en bones cond icions es tructurals. Son comptats els 

casos dc runes a Gracia. 
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El 84% de ls habitatges són de lloguer, més de la meitat dels ·~::::;:;:,lij[iiiHjil 
qual s tenen contractes anteriors a la refonna de la L.A.U. de 
1964. Per tant, sense actualització de llogue rs. 

Es produeix , doncs, el típic fenòmen dels centres històrics 
ocupats per capes populars (en gran proporció de jubilats) 
amb lloguers bloquejats. 

Els habitatges es van degradam perqué els propietaris, que 
reben unes rendes de lloguer ridícules, no hi fan obres de 
conservac ió. 

L'objectiu econòmic de ls propietaris és desfer-se dels 
llogaters i realitzar la renda de pos ició de sòl, amb la ve nda 
de les finques a un promotor. És aquesta la raó que tinguem 
al barri entre un 5 i un I O% d'habitatges desocupats. 

El cicle es tanca amb Ja substitució de l'habitatge vell per un 
de nou amb utilització intensiva (més petits de 70-80 ml) 
que es comerciali tza en règim de venda per a classes 
mitjanes atretes per la centralitat i el nivell de comerços i 
serveis i el ca ràcter del barri. 

Expulsió d' activitats 

A Gràcia es produeix el conegut mecanisme de 
substitució-expu lsió de les activitats menys intensives i 
rendables per les més intensives i rendables que tenen lloc 
paral·lelament a la substitució de l'edificació: 

- El preu de ls nous habitatges no resulta accesible per a la 
població de més baix nivell de renda de l barri, que a poc a 
poc és substituïda per sectors de classe mitjana. 

- Aquest procés incideix indirectament en la desaparició del 
petit comerç tradicional del barri, que servia aquesta 
població i que paral ·lelament és subs tituït per un nou comerç 
més qualificat (tipus supermercats i <<boutiques))) al nivell de 
la nova demanda. 

- L'incentiu edificatori e'stimula la substitució d' indUstries 
per edificació residencia l, més rendables. Això, a part de 
donar lloc a ensificar el barri augmentant el nivell de 
congestió de carrers, equipaments i serveis, provoca 
l'expulsió de llocs de treball i trenca un equilibri 
residència-treball que és molt positiu. 

- Per últim , l' incentiu immobiliari afecta directament els 
equipaments i els espais lli ures no qualificats com a tals i 
amenaça amb la seva substitució per residència intensiva. 

A Gràcia tenim gairebé 4 Ha. de sòl d'Us exclusiu destinat a 
equipaments que perillen ser qualificats com a Us residencial. 
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- Equipaments existents no qualificats com a tals. 
- Indústries existents qualificades d'ús residencial. 

Els instruments d'intervenció pública existents a - Edificis i conjunts d'i nterès arquitectòn ica cultural no 

Gràcia protegits . 
...:;.;=;;.;;...---------------- - Manca de regulacions compositives que protegeixin la 

El barri es troba regulat per una sèrie de normatives i 
regu lacions que en canalitzen el procés de transformació. 

Aquestes regulacions tenen en general un enfocament 
positi u, si bé en alguns punts són incompletes-per garantir 
una plena efic3c ia i en altres punts plantegen contradiccions 
en relació amb l'interès col -lectiu del barri. 

E l Pla General Metropolità de Barcelona és sens dubte 
l'instrument essencial per a la regulació urbanística de 
Gràcia, si bé existeixen altres instruments que incideixen 
urbanísticament com és la Llei d'Arrendaments Urbans 
o la políti ca fiscal. 

EIP.G. M. 

El Pla General Metropolità (P.G.M.) aprovat definitivament 
el 14-7-76 va constituir amb relació al planejament anterior, 
el Pla Comarcal del 53, un gran avanç quant a la qua litat 
urbanística del barri de Gràcia. La dràstica disminució de 
potencial edificable i la qualificació d'equipaments i espais 
lliures van signi ficar una indubtable conquesta social, que 
cal conservar i defensar. El P.G.M. conté però aspectes 
conflictius, ja sigui per manca de concreció i precis ió que 
ex igirien (sempre dins del marc del P.G.M.B.) un 
desenvolupament posterior aixl com la introducció de 
modificacions i esmenes puntuals. 

Aspectes a considerar que exigeixen «retocsn puntua ls de l 
P.G.M. són els següents: 

qualitat formal del barri. 
- Àrees de remodelatge que proposen la substitució 

edificatòria amb la consegüent destrucció. 
d'una morfologia, patrimoni col- lectiu a protegir. 

- Noves obe rtures de vial s i afectacions d'edificació per a 
noves alineacions i per eixamplament de carrers. 

El P. G. M. La via ((O)) 

Els efectes negatius provocats per l'obertura de nous vials 
són coneguts, han estat àmpliament difosos i majoritilriament 
denunciats pels veïns de Gràcia, entitats ciutadanes i partits 
politics: seria un nou incentiu per al cotxe en contra del 
transport públic; faria que hi hagués més cotxes en 
moviment i aparcats sobre el barri ; els efectes de sorolls , 
contaminació, accidents, intrusió visual, augmentarien 
encara més; E: l barri quedaria estripat i tallat en dos trossos 
segregats; les destruccions per la nova obertura afectarien 
de 15.000 a 20.000 persones entre habitatges i llocs de 
treball; l'afectació actual provoca lents efectes de degradació 
i descomposició del teixit edificat. 

El fet és polèmic , ja que davant d'aquests efectes costosos i 
negatius per a la població gracienca, la creació de nous vials 
ha de comportar la contrapartida d'un increment de mobilitat 
en cotxe a l'atea metropolitana. 

S'ha analitzat el nivell de les millores del tràfic metropolità 
que els defensors de la via ((O )) sustenten que la seva 

obertura comportaria. 
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Determilracions del 
P.G./IJ. 

Verd: Parr:sijardms 
urbons. 
8/uu: Densijkució 
urbona. 
Groc: Equipaments 
COIIIIIIIÍtufiS 

i dotacions. 
Vtrmt/1: 
Hemode/ució/fsica. 
Gris:CascA ntic. 

S'ha comparat l'augment en la capacitat dc la xarxa viària 
de Gràcia que suposaria Ja construcció de la via (( O)) en 
relació a la seva capac itat actual. Significa un augment de 
1400 vehicles/ hora que ponderat per l'e fecte del tràfic induit 
en resulta una millora real d 'únicament un 5- I O%. 

Les mínimes avantatges que la obertura dc la via ((O)> 
comportaria no justifica els alts costos materials i soc ials 
que suposaria 

Els objectius 

Objectius urbanístics 

En relació amb els problemes detectats al barri es proposa 
un seguit d'objectius urbanístics a assolir. 

Aquests objectius es divideixen en dos paquets essencials, 
els de (( protecció)) i els de (( millora )> . 

Pel nom queda bastant clar el caràcter de cada grup 
d'objectius. Els de «protecció)) te nen com a fita la defensa 
dels valors urbaní stics ex istents al barri preservant-los dc la 
seva destrucció i degradació continuada. 

Els objectius de (( millora» pretenen un canvi, millorar les 
condicions existents. en alguns casos recuperant valors 
urbanístics perduts en l'actualitat. 

Objectius de protecció 

Protecció de la morfologia 
Conservació de l'equilibri d'activitats 

Afi'ctacions del P.G.M. Verm('//: P<•r l'iltli/111 Vat/: Per ~Ull/I ~·erda. Groc: Pa remudt'lació. 
(pmpietat ~ lt(l'l"iltrles) IJ!au: Per equipometll.f Vio/Nu: Per trulls/ormació d'li5. 

Objectius de millora 

Ordenació del trànsit rodat i 
recorreguts per vianants 
Ordenació de l'aparcament 
Reu tilització d'edificacions existents 
Millora de l'habitatge 
Recuperació de Sòl 

Protecció de la morfologia 

Aquest objectiu té la finalitat d'elimina r les 
tensions o pressions urbanístiques ex istents sobre Ja trama 
del barri, ja sigui per incentius immobiliaris o pel contingut 
del planejament vigent, que amenacen destruir-la. 

Dins d'aquest apartat es consideren els objectius següents: 
I. L'eliminació de Ics afectacions pe r raons dc vialitat 
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IndUstries i 
equfpamems 110 

qualifica/s pel 
P.G.M. 

(via (<Ü)>, Sta. Perpêtua-Farigola-Cardoner, Torrent d'en 
Vidalet, Bruniquer, Encarnació i la seva continuació fins a 
Rbla. del Prat). 

2. Evitar el remode latge (zona 14). El sanejament 
necessari d'aquestes àrees hauria de fer-se via opcracio_ns de 
buidat d' illes i de rehabilitació de l'habitatge. 

3. Protecció dc l'edificació existent en bon estat regulant 
estrictament condicions de demolició. 

4. Protecció de la morfologia edificatòria regulant les 
tipologies i acabats de la nova edificació. 

"· 

5. Protecció de les edificacions i conjunts urbans d'interès Possible ordenació 
artístic, cultural o històric. circulawria. 

Conservació de l'estructura eq uilibrada de Gràcia 

Aquest objectiu de <<protecció)) té per objecte preservar la 
diversificació i riquessa d'activitats existents a Gràcia 
conservant el seu equilibri soc ial i funcional. 

En proposa: 
- Saturar el procés de densificació i congestió del barri. 
- Saturar el procés d'especialització exclusiva en barri 

residenc ial de classe mitja. 
- La conservació dels equipaments existents ev itant la seva 
transformació en habitatge. 

- la conservació de les indústries, tallers i magatzems 
existents evitant la seva substitució indiscriminada per 
l'habitatge. 

Ordenació del tràfic rodat i recorreguts pels vianants 

En gran manera, Ja superació dels problemes urbanístics de 
Gràcia passa per la regulació de Ja utilització per 
l'automòbil (en moviment o aturat) dels espais lliures 
col·lectius que avui ocupa indiscriminadament , desplaçant·lo 
per recupe rar una mica d'aquest espai per al vianant. 

L'objectiu que es proposa és l'ordenació de la circulació 
rodada de vianants i d'aparcaments amb diferents nivells de 
compatibilitzac ió cotxe.vianant, mitjançant el disseny ade· 
quat de voreres, enjardinament i aparcament, que aniria des 
de Ja recuperació d'una xarxa bàsica de recorreguts per a 
vianant,s, que enllaçarien els punts d 'interès (mercats, 
equipaments, parades de transport pUblic (temporal-espacial), 
dels cotxes. fins als via ls canalitzadors del tràfic rodat 
comarcal (Riera Sant Miquel, carre r Gran, Torrent de 
l'Olla, Escorial i Travessera) on la intrusió de l'automòbil 
lògicament ha de ser més gran. 
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Exemple de 
troctamentdel 
Torfl!nt de l'Ol/a. 

En aquests vials existents es considera lògic mantenir les 
alineacions i afectac ions contingudes al P.G.M. si bé 
Unicament per aquests cinc carrers, amb un disseny adequat 
de voreres que optimitzin la funció vianant, en compatibilitat 
amb el flux de ci rculació i operacions de càrrega i 
descàrrega. 

Ordenació de l'aparcament 

A part d'arribar a Ja convivència entre el vianant i el cotxe 
en moviment a qué s' ha fet esment en el punt anterior, és 
necessari plantejar-se el mateix objectiu pe l que fa als cotxes 
parats. 

El dèficit d'aparcament s'eleva en l'actualitat a Gràcia a 
unes 5.000-6.000 places. 

Les solucions possibles que es proposen són: 
I. Aparcaments subterranis en carrers amples perifèrics al 

barri (Travessera de Dalt, Bai lèn, Còrsega, etc.) i en les 
places (Sol, Diamant, etc.). A una mitjana de dues plantes 
subterrànies en resulta una oferta d'unes 4.000 places. 

2. Utilització d'interiors d'illa per a aparcaments subterranis 
o en superficie. 

3. Edificacions en alçada per a Us com a aparcament amb 
les corresponents limitacions compos iti ves. 

4. Possibilitat d'establir algun tipus de politica dissuasòria per als viatges de fe ina en cotxe cap a Gràcia 
(uns 3000 diaris). 

Rehabilitació d'habitatge 

Davant el problema de mal estat de l'habitatge 
(d' instal-lacions, no del suport) i, de l'objectiu de preservar 
el patrimoni edificat tant per raons econòmiques com 
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formals, en resulta la politica de rehabilitació com la més 

adequada. 
S'ha analitzat el cost mitjà de rehabilitac ió (instal·lacions , 

tancaments, bany, cuina, etc.) serveis comuns (escala, 
cuberta, baixants, etc.) i n'ha resultat un preu mitjà d'un 
milió de pessetes per habitatges, molt infe rior de l preu mi~à 
de l'oferta d'habitatge nou al barri, de dimensions i qualitat 
simila rs, que costa entre els tres i quatre milions de pessetes. 

La rehabilitació és un problema molt complicat i de dificil 
solució global mentre no s'aprovi la llei de protecció de 
l'habitatge pendent de discuss ió a les Corts, que preveu la 
regulac ió de la re habilitació en règim de lloguer. 

Avui, però, és possible emprendre ja operacions 
perfectament viables de rehabilitació en habitatges en règim 
de propietat. 

Les condicions de baixa edificabilitat del P.G.M.B. 
juntament amb la forta crisi de la demanda solvent, incapaç 
d'adqui rir Ja gran oferta d'habitatges nous existents avui, al 
barri, comporten un canvi rad ical en l'estratègia de buidar 
habitatges per substituir-los per altres de nous que fins ara 
havie n mantingut els propietaris. 

En aquestes condicions la politica de rehabilitació ha 
d'enfocar-se en tres direccions fonamentals: 

I. Compra municipal d'immobles sencers amb inquilins 
dins. Cessió en règim de propietat, via crèdits pont, als 
inquilins un cop rehabilitats. Aquest tipus d'operació podria 
incloure tots els immobles d'una ill a, la qual cosa 
comportaria simultàniament el buidat, recuperació i 
ordenac ió dels espais interiors de l'illa. 

2. Pas del règim de lloguer al de propietat. 
Aquest procés previst per la L.A.U. pel qual el s inquilins 

passen a propietaris a preus econòmics fa que la nova 
comunitat de propietaris s'ocupi de Ja conservació dels 
immobles i s'evita així la seva degradació. 

A llarg tennini dóna lloc a rehabilitacions indivua\s pis 

per pis. 
Aquest és un procés que es produeix espontàniament per raó 

de les poques perspectives que tenen avui els propietaris. 
Amb una mín ima campanya municipal d'explicació i 

assessorament a propietaris i inquilins lligada a la gestió 
amb les entitats financeres de crèdits-pont, podria 
incrementar-se molt aquest procés espontani d'efectes 
positius. 

3. El terce r mecanisme de què s'ha fet esment en el punt 
anterior és l'adquisició municipal d'immobles buits per 
gestionar-los com a habitatges públics en règim de lloguer o 
propietat o bé per a utilitzar-los com a cases pàrking mentres 
duren les operacions de rehabilitació. 

Els estudis de rehabi litació del parc d'habitatge que ha sigut 
realitzat per aplicació. a les tipologies d' habitatge existents a 

Gràcia, dels següents criteris generals: 
a) Conservació del suport estructural original, el qual es 

troba , en general , en bon estat. Cap proposta comporta 
modificacions d'elements eslnlcturals. 

b) Adequació dc les instal ·lacions a uns nivells mínims de 
qualitat regulats per les nonnatives vigents. 

e) Creació d 'uns serveis sanitaris en consonància amb les 
exigències de la higiene i nonnatives actuals. 

d) Previsió de realitzar operacions de restauració en aquells 
elements dels immobles que presentin deficiències de 
conservació. Aquestes operacions, d' importància variable , en 

cada cas. comportarien, en principi: 
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dl) Reparació de terrats 
d2) Reparació de façanes 



d3) Revisió d'e lements estrucmra ls, quan calgui. 
Aquests cri teris han sigut aplicats a les tipologies de segona època (1840-1880) , de tercera època (1870- 1900) i de 

quarta època ( 1890- 1930) per considerar que són les 
dominants dintre dels límits de la vila. 

Reutilitzacions d'edificacions existents 

La reutilització d'edificacions buides d'antigues emitats o fabriques permetri a una ràpida rendibilitat social de les 
despesses públiques utilitzades en la seva adquisició. 

Igua lment un objectiu important és la compra municipal dels nombrosos immobles d'habitatges buits, pendents d'enderroc malgrat la seva consistència estructural i en procés de 
deterioració per la manca de conservació. 

Actuacions puntuals de nova planta 

Juntament amb les operacions de buidat d' illes s'han de preveure per a l'ordenació de l'espai interior petites 
actuac ions de poc volum de nou habitatge. 

Recuperació de sòl 

La superació dels forts dèficits d'equipaments i espais lliures a Gràcia, comportaria una considerable oferta de sòl lliure 
per assentar aquestes activitats. 

En un barri tan compacte i consolidat com Gràcia és del tot impossible dona r satisfacció en aquesta demanda potenc ial. 
L'única oferta possible de sòl que permetrà suavitza r mínimament els dèficits acumulats és la provinent: 
1. de la recuperació de part del sòl afectat pe l sector de la via «O)) adequat per a aquests usos col·lectius de ficitaris. 
2. de la recuperació dels patis interiors d'illa aprofitables. 
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Les possibles activitats a assentar en aquests sòls recuperats Palis d'inlen'or 
són: ~~:ar,:;zï:;:almem - equipaments 

- zones ve rdes 
- àrees esportives 
- aparcaments: subterran is, en superfícies , en alçada 
- nou habitatge. 



Exemple de possible util it zació d' ill a 

A la part superior d'aquesta pàgina l' illa-exmple en el seu 

estat edificatori actual indicació dels edificis que seria 

convenient protegir (E.C.) i de equipaments actuals (E.Q.). 

A Ja part inferior, la mateixa illa després d'una possible 

actuació. La superficie dedicada a vianants ha augmentat 

considerablement. Hi són indicats els nous habitatges (N.V.), 

habitatges combinats amb comerços (C.V.), equipaments en 

ed ificis rcutilitzats (R.E.) o de nova planta (N.E.), i 

aparcaments (P). 

Instruments proposats 

Instruments d' intervenció urba nística 

En funció de ls problemes urbanístics de Gràcia i dels 

objectius urbanístics, es proposen sis formes diferents 

d'intervenció pública: 
Els instruments proposats poden dividir-se entre aquells en 

què l'Administració exerceix únicament un paper de control 

i regulac ió «Passiu» de la ini ciativa particu lar que és 

!"agent protagon ista (planejament, política fiscal) i els altres 

que. en canvi, exigeixen una decidida participació ((Activa '' 

de l'Administració (ope racions arquitectòniques als interiors 

d'illa, rehabilitació o habitatge públic , reutilització 

d'edificació buida. etc.). 
Entre el seguit d' instruments que es proposen, segurament 

els més urgents i de més gran rendabilitat social en func ió 

del seu caràcter global són el Pla Especial de Millora 

Urbana (P.E.M.U.) i l'Ordenació de circulació (rodada i de 

vianants) i Aparcament. 
Sense ga ire esforç i dispendis i amb uns importants efectes 

de conservació del patrimoni edi fica t es podria crear una 

oficina de gestió del canvi dc tinença de l'habitatge. 

De forma complementària segons les possibi litats municipals 

financere s i de gestió. se ria interessant portar a terme 

operacions puntua ls «arquitectòniques», d'execució del pla 

de transports i aparcaments (arreglar voreres. enja rdinament, 

neteja. etc.). aix í com operacions de buidat d'illes i dc 

reutilització d'edificacions buides. 
Possiblement la política fi scal , malgrat la seva potencial 

eficàcia. no té gaire sentit aplicar-la aïlladament a un sol 

barri. Els seus efec tes són a mig termini : exigirien una 

proposta integral per a tota la ciutat. 

Intervenció M unicipa l 

I. Pla especial de millora urbana (P.E.M.U.) a mb 

modifi cació de l P.G .M. en els aspectes puntuals que ho 

requereixin. 
Aquest Pla ha d'incloure els aspec tes següents: 

- Qualificació d'es pais interiors d'i ll a aprofitables per a 

jardins i dotacions. 
- Qualificac ió dels equipaments existents no qualificats com 

a tals. 
- Qualificar com a equ ipaments els ed ificis industrials i 

d'entitats. en l'actua litat buits i en desús , per permetre la 

seva reutilització. 
- Regulacions compositives de Ics edificacions en referència 

a les permanències arquitectòniques de les tipologies 

edificatòries de Gràcia. 
- Catà leg d'edificacions i conjunts d'interès arquitectòn ic 

cultural a protegir 
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- Regulació de la demolició d'ed ificis. 
- Retornar les alineacions de ca rrers que s'eixamplen 

segons el P.G .M.B. a l'alineació actual (Sta. Perpètua
Farigola-Cardoner, Torrem d'en Vidalet, Bruniqucr, 
Encarnació). 

- Desafec tació de l'obertu ra continuac ió Rambla del 
Prat-Encarnació. 

- Modificació de les afectacions del sector Via «0 )), 
- Desenvolupament urbanístic de les zones de remodelatge 
(14). (Els retalls de remodelatge , afectats per la via «O)) es 
tractarie n conjuntament amb tot el sector de la via ((O ))). 

- Regulacions d'ús per a petites indústries i tallers que facin 
compatible l'ús residencia l sense molèsties amb l'activitat 
artesana l en plantes baixes. 

2. Trànsit, aparcament i reco rreguts de vianants 
Aquest estudi és de fonamental importància i sembla 

imprescindible iniciar-lo en funció de: 
- la seva rendabi li tat socia l immediata que permetria 

veure'n fruits a la curta 
- com a instrument complementari al planejament 
- la necess itat de justificar i ponderar actuac ions 

dispendioses en projecte (aparcaments subterrani s). 
L'estudi d'Ordenació de Circulació i Aparcament comporta 

mesures alternatives, de senyalització de discriminació entre 
cotxes dc residents i no res idents; propos tes de nous 
emplaçaments d'aparcament en superficie, subterrani i en 
alçada, amb les corresponents propos tes de gestió i 
finançament; disseny es pecífic de tots els carrers (voreres, 
pàrkings, zones de càrrega i descàrrega , etc.). 

3. Gestió municipal del canvi de règim de tinença de 
l'habitatge (de règim de lloguer a règim de propietat) 

Aquesta mesura correspon a la política de pas a propietaris dels habitatges ve lls en règim dc lloguer. Permetria . 
mi~ançant uns mínims recursos públ ics de propaganda i 
gestió preservar un important patrimoni edificat de la seva 
destrucció. 

4. Adquisició d'edilicis buits per a Ja seva utilització 
Entre les possibles polítiques urbanístiques, un objectiu 

desi~able és la reutilització d ' immobles buits per a usos 
d'equipaments o habitatge. 

Altres instruments necessaris 

Operacions puntuals arquitectòniques 

Dins d'aquest apartat s'inclourien les actuacions puntuals 
alllades o per illes amb recuperació d'espais interiors d' illa 
que podrien referir-se als aspectes següents: 

- Operacions de rehabilitació d'habitatge 
- Construcció d'habitatge de nova planta 
- Construcció d'equipaments 
- Construcció d'aparcaments 
- Ordenació de jardins i espais lliures. 

La politica fiscal 

Malgrat la dificultat d'estudiar aquest instrument per a una 
part especifica de la ciutat, es fan constar els punts amb 
incidència urbanística: 

- Impost municipal de solars: exempcions als solars no 
edificats pe r no incentivar-ne la construcció. 

- Impost mun icipal de radicació: exempcions a les 
indústries per evitar-ne el trasllat. Als promotors 

d'aparcaments per estimular la seva construcció 
- Impost municipal sobre l' increment de valor dels terrenys (antic plus-vàlues): exempcions a les ve ndes d'habitatges als 

inquilins. 
- Impost sobre la renda de les persones fisiques; 

exempcions per obres de rehabilitació d' habitatge. 
- Arbitri no fisca l sobre edificació deficient: exempcions per 

evitar més edificabilitat. 
- Taxes municipals de circu lació: exempcions als veïns 

que tingui n plaça d'aparcament. 
- Tributs amb finalitats no fiscals: el seu objecte és 

potenciar l'estè tica, Ja higiene i seguretat dels edificis. 

Informe aprovat per la Comissió Permanent 

L'anàlisi dels documents integrants dels Estudis Previs i 
Propostes d'Actuació per a la Vila de Gràcia, dels 
suggeriments presentats i dels Informes del propi Equip; de 
la Unitat Operativa de Planejament; del Servei de Parcs i 
Jardins i de la Unitat Operativa d'Obres de Vialitat, 
permeten informar favorablement els objectius i instruments 
proposats amb les següents especificacions: 

- El document elaborat per l'Equip inclou objectius de 
política urbana que depassen l'àmbit dels instruments de 
planejament ta l i com estan estructurats avui. Malgrat tot, 
l ' inten~s de les propostes aconsella donar-ne cone ixement de 
les Àrees implicades, per a la seva consideració. 
Pel que fa al planejament, s'informa favorablement i es 
proposa que siguin els criteris municipals per a la redacció 
del corresponent insrument: els continguts en l'Estudi i 
siguin assumibles per un Pla Especial de Reforma Interior, 
obert a les modificacions del Pla General Metropolità, 
coherents amb els objectius aprovats. En concret, són els 
que de forma sintetica consten en les pàgines 37 i 38 de 
l'Estudi. 

- Atesa la complexitat de tramitació dels Plans urbanístics, 
és aconsellable l'estudi de la possibilitat pràctica de 
desglosar el planejament especial per a la Vila de Gràcia de 
la proposta de modificació del P .G .M., que comporta alguns 
dels objectius assumits a fi de tramitar~ los paral·lelament, 
extrem aquest que hem de deixar apuntat ja que sols un 
estud i més aprofundit aportarà dades sobre la seva utilitat 
instrumental. 

- La coordinació dels programes i el finançament dels 
plans urbanístics amb el ritme anual de les programacions 
municipals , és un problema de difícil solució, i més en 
l'actual situac ió d' indeterminació en que ~s mouen les bases 
financeres de l'Administració Local, molt especialment les 
de l'Ajuntament de Barcelona. 

En una mínima aproximació al tema, es podria adoptar el 
criteri que el pla d'etapes del Pla, es desglosi en anua litats, 
no superior a vuit, i que es dimensioni la inversió anual 
d'acord amb l'estudi econòmic del propi P la i de la 
capacitat del municipi en funció de les necessitats globa ls, 
amb el compromís d'incloure la primera etapa de l Pla a la 
següent anuali tat, a compta r des de la seva aprovació 
definitiva. En aquest camp és imprescind ible una intima 
col·laboració amb el Gabinet de Programació. 
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Les places de Gràcia 
I.A!s places Trilla. Virreina i Raspall. obres realilzades. La plaça del Sol 
en cur.r d'adJudicaciQ d'obres. Les demés pendeltls d'incloure en prOxims 
pressupostos. 

Jaume Bach 
Gabriel Mora 
Col·laboradors: Josep Clivillers, Are Olivar, Pepita Teixidor 

No podem fer ací la hi stòria de la vi la de Gràcia ni de 
l'origen de les seves places, vinculades segurament a les 
diferents urbanitzacions que es produïren a l'entorn de les 
masies quan passaven d'êsser agrícoles i es convertiren en 

sòl urbanitzable , perquC obtenien major rendibil itat de l sòl 
per la seva proximitat a Barcelona. 

El fet és que la vil a de Gràcia està molt congestionada, ha 
perdut, desgraciadament, el caràcter arquitectònic que li 
donava l'ús d'un tipus compost de planta baixa i dos pisos, i 
s'h i ha produït entre altres fets, un augment d'a rquitectura 
nova amb alçades excessives per les mides dels carrers. 

Això comporta una excessiva densitat de trànsit, que crea 
a Gràcia i als seus estrets ca rrers una situació insuportable 
per al vianant i el subordina del tot al cotxe. 

Les places no en són una excepció i s'han convertit en un 
gran aparcame nt fins al punt que si no s'ocupen el mig de les 
places es perquè hi troben obstacles fisics que els ho 
impedeixen. 

En resum, les places ón ara un garbuix d'arquitectura 
desigual en qualitat i alçaria agreujades pe l caos dels coLXes 
i mobiliari urbà, tan mal col-locat i dissenyat. 

Aquests són els punts que hem reflexionat i pensem actuar 
per proposar un nou sentit cívic i unes noves imatges formals 
per a les places de Gràcia. 

Les places, criteris generals 

Les places de Gràcia mês sign ifi catives són: Ll ibertat, Rius i 
Taulet, Sol, Diamant, Virreina, Trilla , Raspall , Nord, 
Unificació i Rovira. 

La proposta d' actuació no inclou documents gràfics de la 
plaça de la Llibertat perquè està ocupada en la seva totalitat 
pe l Mercat. 

El criteri general que s'ha seguit en les nou places restants 
ês el tractament de les vies que les envoltan. Això no 
pressuposa l'e liminació de la circulació sinó el control, a 

traves d'una reglamentació horària de càrrega i descàrega, 

que s'ha estudiat d'acord amb els tècnics en trànsit. Aquesta 
decisió de limitar el trànsit i prohibir l'aparcament en les 
places concorda amb les propostes, en estudi encara, del Pla 
Especial per a la vila de Gràcia i tamOe amb els serveis 
tècnics de Trimsit, que tenen intenció de crear zones de 
«dissuasió)) per evitar la circulació per Gràcia dificultant 
positivament i expressa la circulació i creant aparcaments 
per a l'ús exclusiu dels veïns. 

Un altre aspecte general que s' ha intentat d'arranjar ês el 
caràcter poc arquitectònic que presenten aquestes places, el 
poc pes que les façanes tenen en Ja seva conformació. Per 
tant s'ha procurat de crear una imagtge «interior)) prou forta 
que permiti superar l'escassa ajuda que dóna l'arquitectura, 
alhora que s'han reforçat les particularitats especifiques de 
cada plaça accentuant les diferències i millorant la 
personalitat de cada una ~'elles. 

Tenint en compte que Ja formació d'aquestes places ês 
((antimonumentah' els elements que s' hi introdueixe n 
defugen la monumenta litat i mês aviat tendeixen a reforçar, 
ordenar, o dissenyar de nou aquells objectes que les places 
ja presenten o que tenen vocac ió per a tenir-los a causa de la 
seva topografia, al seu arborat, a la seva tradició o història, 

etc. 
La supressió de les vies laterals engrandeix la plaça 

fisicament i visual i l'hi dóna un caràcter unitari. La 
supressió de l'aparcament descontamina visualment la plaça 
i dóna peu a un espai formalment mês tranquil i diferent als 
carrers. 

L'ordenació racional de tots els elements heterogenis que 
pol-lueixen sense ordre ni concert les places (quioscs. 
telèfons, cabines de venda de loteria dels cecs, blisties, 
papereres, tanques d'anuncis, etc.) tot agrupant-los en una 
superestructura arquitectònica o ((pavelló'' que doni una 
imatge unitària a totes les places. Aquest ((pavelló11 es 
disse nya rà posteriorment, a Ja fase de projecte. 
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Plaça Rius i Tau let 

És la plaça més representativa; conté l'ajuntament i el 
campanar, que és el símbol de Gràcia. La campana donà 
nom al setmanari satíric l'any 1871 ((La Campana de 
Gràcia)), que trià aquest titol com a símbol de llibertat. 

El campanar va ser aixecat el 1864, obra de l'arquitecte 
Antoni Rovira i Trias. 

En Ja plaça de Rius i Tauletes proposa la supressió de Ics 
quatre vies laterals per poder crear una plaça de paviment 
únic. 

El paviment se rà de lloses de pedra amb un dibuix d'unes 
circumferències concèntriques de pedra blanca que prenen 
com a centre el campanar i simbolitzen les ones sonores de 
la llibertat que emet la campana. Alhora posen en relleu que 
aquest punt és el centre de la vila. 

Se substitueixen uns llums que actualment estan penjats 
per cables que van des de la torre a la façana de 
l'Ajuntament per accentuar la intensitat luminosa davant del 
Consistori, es netegen els cables, que són substituïts per 12 
pals que suporten els focus de llum, i les senyeres o 
estendarts de colors. 

En la part nord i com a rematada de la doble filera 
d'arbres (plàtans) es col· laquen dos pavellons que inclouen i 
unifiquen la poHució actual de diferents quioscs, te lèfons, 
casetes de venda de loteria dels cecs, propaganda, etc. Sota 
dels arbres es col-laquen bancs de llistons de fusta 
aparellats. 

Plaça del Raspall 

Aquesta plaça, actualment molt degradada i sense cap 
caràcte r, té un gran caos visual augmentat per la poca alçada 
dels arbres i la poca qualitat de les cases. 

El que hi proposem és la supressió dels tres carre rs 
actuals, per augmentar la seva dimensió primordialment, i la 
renovació dels arbres per uns de més crescuts i una filera 
més. 

Nova col· locació de la font d'una fonna simètrica amb el 
carre r, posant~ l a sobre una base de pedra de 2 m X 2 m. En 
idèntica posició és coHoca el pavelló tipus que conté els 
telèfons, la propaganda i una bústia. 

També d'una fonna ordenada es col·loquen bancs de 
llistons de fusta aparellats. 

La il·luminació és fa amb nous fanals~globus i se 
suprimeix l'actual, que és a base de llu ms aplicats a les 
façanes i donen, a més a més , una llum molt freda. 

Plaça del Sol 

La plaça del Sol és l'únic reci nte que encara ce lebra la festa 
major muntant l'enve lat. És la pl11a més gran i com que tê 
unes proporciones que s'acosten al quadrat i també un 
lateral sense arbres, és la única plaça que pennet de 
construir~hi un aparcament subterrani. 

En aquesta plaça també es proposa Ja supressió de les 
quatre vies laterals i s'hi crea un paviment únic de pedra. 

Es proposa Ja creació d'un aparcament subterrani de 
3 plantes, per a l'ús exclusiu dels veïns. 

Aquest aparcament es cobrirà amb un f01jat postensat de 
gran llum, per evitar l'aparició de massas pilars. 

En posar~h i sostre es rectificarà el pendent de la plaça i es 
farà més plana, de manera que s'accentuarà el pendent 
natural dels laterals amb l'aparició de més grades en angle 
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Plaça Raspall: 
perspecth·a de la 
proposta. 
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en Ja cara sud, força accentuades. 
Les rampes d'accés a l'aparcament se situen en l'única 

cara de Ja plaça que no hi ha arbres, amb entrada i sortida 
de forma lineal i com a prolongació del carrer. Això permet 
de posar al punt mitjà de les dues rampes i tapant les 
boques d'entrada a l'aparcament un quiosc cobert per a 
música que fa de pont entre le s dues cares de la rampa i s'hi 
pot accedir per les dues bandes. Aquest quiosc és l'únic 
element arquitectònic que conté la pi<Ja, perquè Ja configura, 
li dóna caràcter i posa en re lleu e l caire de centres 
d'espectacles musica ls que ja té actua lment. Les faro les 
antigues, que actualment estan molt distanciades les unes de 
les altres i no compleixen ni com a iH uminació ni com a 
objectes evocadors, es concen trarien en grups de quatre de 
manera que emmarcarien el quiosc. 

La nova iHuminació perimetral serà de faroles amb globus 
blancs de 3m d'a lçada que donaran una llum més acollidora 
que la dels actuals llums de mercuri clavats a les façanes . 

A la part nord es col·loca un pave lló tipus de nou disse ny 
que inclou la propaganda i el telèfon. 
Els bancs de la plaça de l Sol seran de pedra sense respatl ler 
degut a la obl igada proximitat a les escal inates. 

Plaça de la U nificació 

Aquesta plaça antigament conten ia un pelit mercat 
segurament sense ed ifici. Actualment està malmesa per dos 
barracons que serveixen de guarderia i que inutilitzen 
totalment la plaça per a un ús mês públic. 

Es proposa la supressió de les dues aules escolars, tot 
:i;:t~i~eet~~::~:e:1 e~a:.a casa que doni a la plaça per no = ~ l"" L ="""""'=="=--=--1 

:~~~~sq~~t:=~~~ ~~~~~~~~~~~~a~~~5c~:i~~~~ts~ent ~ ~~- 1·. 

co~c:~!~·t:~l~s~~~oc:~~:=~~a~:~ ~u~~~ ~~t!~~aa~~sq~~~rat que ~ ~ , ~ 

Proposem Ja construcció d'una llotja (recordant les ·F m 
és al centre de Ja plaça. Així l'edifici es reflecteix en l'aigua b--'-_J-l _ __,,::r"--'-----'--l_JL-L-.L_-'--' ~...,....._.....,...,..,.~-1 
i a part de la seva funció ornamental serveix per 44 ..... ....._ • 

caracteritzar la plaça i per jugar-hi la quitxa lla; vorejant l-r-~'----l · ~:;¡n;/~. ~/ ~. r···r.·J ... ,·,,· ~ o;M l'estany es coi·Ioquen dos rengles de tres faro les de ferro -~ 1-r'l forjat, precisament on no hi ha arbres , i és completa la 
iHuminació amb faroles de globus blancs. 

La simetri a de la plaça es remata amb la col·locació de 
dos pave llons que contenen els telèfons, once, etc., i amb "------'-
fi leres de bancs de fusta aparell ats sota els arbres. 

Com a totes les a ltres, se suprimeixen les dues ca Jades / / / -_.¡¡.~ J 
late rals i es pav imenta de nou amb lloscs de pedra. '-'~--='"""'-' ~~p,' '¿.,.----'--'" Les cares nord i sud es rematen amb una filera de fites de r -------. ~~t.;. 2 
ferro colat per impedir l'aparcament en el seu interior. ~r"----r---"'i/ 

Plaça Trilla 

La plaça Trilla té sobretot el caràcter que li dóna el fe t 
d'ésser l'únic espa i que augmenta Ja visibilitat del carrer 
Gran. Actualment és molt mal utilitzada. Conté un 
monumen t a les colles de Sant Medi r. 

Proposem la conversió d'aquesta plaça en ill a de vianants 
tancant·la al trànsit pel cantó del carrer Gran de manera que 
es converteix i en un petit palmerar geomètric que doni una 
imatge molt forta, com ara un oasi, en passar pel carrer. Les 
palmeres fa ran un sostre molt poblat, buit per sota, i serà un 
racó tranquil al costat del carrer tan sorollós. 

Es pavimentarà de nou amb pedra tota la plaça fent un 

p:;:. 
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Plaça del Sol: 
estai oc/Ual i 
propos/a. 

dibuix geomètric i al carrer Santa Magdalena se suprimiran 
les voravies i es regularà el trà nsit al carrer de manera que 
puguin gira r el vehicles en el cu l·de-sac de la plaça (darrera 
el palmerar es deixa un espai de maniobra). Al fons i fo ra 
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del palmerar es coHoca un pavelló tipus, que conté el 
telèfon i Ja propaganda, i l'altre costat el monument a les 
colles de Sant Medir. 

En canvi, Ja font de ferro co lat es coHoca sota el 
palmerar per associar l'aigua, l'ombra i la remor de les 
pa lmeres. 

La il-luminació d'aquesta plaça es fa rà substituint els 
actuals llums de me rcuri apl icats a les pa rets de les cases, 
que són molt freds i de mal disseny, pe ls aplics de ferro 
colat que ja existeixen al carrer Gran. 

Plaça del Diamant 

La plaça del Diamant s'ha fet famosa universalment perquè 
donà nom a la nove l·la de la Mercè Rodoreda. 

En aquesta plaça ja actualment s'ha posat una placa
monument a la famosa escriptora de les lletres catalanes. 

Aquesta plaça té també un pendent acusat solucionat ara 
amb una barana perimetral d'obra, d'í nfima qual itat formal i 
material que pe r la part nord queda enterrada i per la pa rt 
sud sobreelevada respecte del ni ve ll del pavime nt del carrer. 

La solució que nosa ltres proposem és la supressió de dos 
de ls carrers late rals, els que van de nord a sud, pavimentant 
amb pedra fins arran de les cases. 

Suprimir l'actua l plaça central fe nt una plaça plana però 
deprimida totalment. Així, a la part nord es forma una 
escalinata-amfi teatre que configura el caràcter de la nova 
plaça i que serve ix de grades per a actes varis, teatre, 
concerts, etc. 

Pe r altra part, com que aquesta plaça es fa servir molt per 
jugar a futbol, es deixa lliure el centre perquè s' hi pugui 
continuar practicant aquest esport. 

En la part sud, es col·loca el monument a la «colometa» 
l' heroïna de la Mercè Rodoreda. Es proposa un monument 
((hiperreal ista», de bronze, sense peanya, solament fent-hi un 
canvi al voltant en el qual la figura feme nina i els coloms 
tinguin excatament les mides naturals. Així la gent i el 
monument, els coloms reals i els ficticis, es barrejaran i es 
confondran al seu voltant. Sota els arbres alguns bancs de 
lli stons de fusta acotxen el monument. 

A l'altra punta· de l cantó sud es col·loca un pave lló tipus 
que conté te lèfons, once, etc. 

La plaça, ta nt pel nord com pel sud, ún iques cares que 
donen al carrer, es tanca per una sucessió de fi tes de ferro 
colat, que a la vegada que li donen entitat formal, 
impedeixen l'aparcament de vehicles. 

La iHuminació alterna els fanals antics amb els nous de 
globus blancs per augmentar la ll um de la plaça . 

Plaça de la Virreina 

La plaça de la Virre ina és la més bonica actualment, tant 
pe r les mides i regularitat de la plaça, com per la magni fica 
font amb figura feme nina que hi ha al mig. 

Per altra anda aquesta ((qualitat» que respira la plaça la 
dóna la arquitectura. Al centre trobem la digna façana de 
l'església de Sant Joan i, a la resta de les façanes, algunes 
cases modernistes sobretot la del carre r de l'Or de 
l'arqui tecte F. Berenguer. 

La solució és condicionada per la gran amplada del s 
carrers laterals a l'església de Sant Joan (la part posterior és 
d'en F. Berengue r i molt interessant), la qual cosa permet Ja 
inclusió d'una linia d'arbres que no altera Ja ci rcu lació 
rodada per a càrrega i descàrrega i possibles situacions 
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d'emergència. És a dir, proposem ampliar Ja plaça incloent· 
hi l'esglés ia mitjançànt el mecanisme de pe rllongar Ja Ji ni a 
d'arbres fins que abracin l'església. 

Tot aquest espai es pavimenta de nou amb pedra, es 
restringeix. la circu lac ió i se suprimeix. l'aparcament. A Ja 
part corresponent a l'actual plaça es dobla la filera d'arbres 
per donar a ixi un augment de vegetació i d'ombra, i s'hi 
col·loca dessota una fi lera de bancs de fusta apare ll ats. 

A l'eix. i accentuant la direccionalitat que crea la façana 
de l'església (és I'Unica plaça, junt amb la de Rius i Taule t 
que presenta aspectes monumentals), es fa una diferenciació 
dc paviment de pedra canviant·li el color (pedra calcària 
blanca) com si fos una catifa. 

Aquest eix. equilibra la font amb el grup de 6 faroles 
antigues. 

Els dos lí mits, nord i sud, de la nova plaça seran tancats 
per unes fileres de fites de ferro colat. 

Concentrant els fanals antics com un nou monume nt la 
il· lumi nac ió de la plaça es resol amb dues fileres de fana ls 
de globus blancs que s' interca len amb els arbres. 

Plaça del Nord 

La plaça del Nord, afectada per la via O, té un caràcter 
hibrid entre el parc i plaça. Pretén ésser un espa i verd amb 
parterres on mig hi viu una minsa i trista vegetació. És la 
Unica plaça que no té paviment. 

La proposta pretén d'accentuar aquest caràcter inicial 
d'espai ve rd, però donant-hi una resposta més radical en què 
aquest quedi més palès. 

A causa de l fort pendent del terreny de nord a sud, la 
plaça es presen ta a dos nive lls. La part centra l plana i de 
terra, la perimetral seguint el pendent dels ca rre rs. Això se 
soluciona amb un mur perimetral de pedra tre ball ada en 
granges horitzonta ls que per la part interior forma un banc 
de pedra volat i continu. 

L'accés pel sud serà per via escala central circular a la 
manera (<barroca)) . Al centre del replà, s'hi coHocarà 
l'actual font (una columna dòrica truncada) de manera que 
resulti emfatitzada. 

El tros elevat de la plaça es deixa de sauló perquè s' hi 
pugui jugar amb la terra, Ja resta es pavimenta amb lloses d~ 
pedra i se suprime ixen els carrers latera ls a les cares nord i 
sud. 

Es replanten els arbres, ara molt escanyolits tots, en una 
sola espècie de pins, que actualment són els Un ies que donen 
força a la plaça, serà per tant un «bosquet de pins)) . D 'altra 
banda, s' hi col·loquen bancs de llistons de fusta; ja fóra del 
bosc, el pave ll ó tipus de serveis. La iHuminació agafa 
una significació particular ja que es col-laque n 
perimetralment i sobre el mur de pedra faroles de globus 
blancs. · 

Plaça Rovira y Trias 

La plaça Rovira, tot i que és travessada per les vies de més 
trànsit de Gràcia, i a la vegada té unes mides reduïdes i dues 
fileres d'arbres a mode de rambla, que han induït la 
coHaboració de tau letes ervides pe ls bars, és de les més 
simpàtiques i agradables quan ve el bon temps. 

La proposta respecta les vies de gran tràns it suprimint 
nomès els dos carrers laterals a nord i sud i pavimentant les 
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Plaça Rovira i 
Tn"as: perspectha 
de la proposta. 

dues places que es formen amb pedra fins a les actuals 
façanes. 

Les altres actuacions són més d'orde nació dels peti ts 
detalls: 

Regularitzac ió de l perímetre de les voravies, col-locació de 
Ja font al centre de la plaça damunt d'una base de pedra. 

Col-locació de les faroles antigues concentrades al mig 
dels arbres. 

Col- locació de banc de llistons de fusta, aparellats i 
ordenats en filera. 

També s'hi posarà una nova il-luminació de fa roles de 
globus blancs. 

Finalment als quatre extrems, s'hi col-locaran pave llons 
·tipus, per contenir el gran nombre de serveis que suporta la 
plaça. En aquest cas, els pave llons dissenyats es convertirien 
en protagonistes formals de la plaça conjuntame nt amb els 
arbres. 

Plaça de la Llibertat 

Es proposa la supressió de la diferenciació entre voravies i 
carrer, mitjançant la col -locació d'un paviment seguit de 
lloses de pedra cal iça. 

És essencial la supressió dels barracons d'uralita que 
desvirtuen el mercat, així com la restauració del mercat de la 
Llibertat, que conté considerables valors arquitectònics, obra 
de l'arquitecte modernista Francesc Berenguer. 
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Secció i planta 1ipus 
de la proposta. 

Avinguda G audí 
Projec/t d'una u/i/it:adó no txclusi!•amenl circulatória dt l'avinguda. 

Primera fast amb la catut111cr:ió d'un parlcing subterrcmi. en r:un 

d'a4judicació. 

Oficina de Disseny d'Aparcaments 
Subterranis 
Ajuntament de Barú lona 

Màrius Quintana 

L'av inguda Gaudi és un carrer que uneix la Sagrada Família 

amb l' Hospita l de Sant Pau; no te excessiva importància des 

d'el punt de vista de tràfic rodat i per tant sembla lògic fer 

una reordenació per tal d'aconseguir una més gran superficie 

per als peatons (es deixen únicament dos carrils mínims per 

a servir eld edificis) i millorar les condicions de visualització 

de ls dos gran monuments situats als extrems. 

El projecte proposa una rambla central per a vianants que 

discorre al llarg de l'avinguda i que és interceptada per 

l'encreuament dels carrers octogonals de l'Eixample, que 

disposen d'uns elements significatius que han de contenir els 

semàfors propis de l'encreuament. 

Pla mas del estai aclual i de la proposla. 
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Plaça del Marquès de 
Santa Anna 
Duu solucions alumotivu ¡Nnd~nts dt dtrisi6. 

Robert Terradas 

Els dos projectes presentats tracten de resoldre l'espa i urbà 
limitats pels carrers de Padua i del Marqués de Sta. Anna al 
barri de Sant Gervasi. 

A l'origen, hom plantejà el treball com un intent més 
ampli en dur la intervenc ió fins a l'església de Josepets-plaça 
de Lesseps, a fi i efecte d'establir un recorregut com a lligam 
entre les dues places, fent-hi particular, si més no 
visualment, els jardins inte riors de l' illa. La proposta I recull 
aquests conceptes. Més endavant, l'Ajuntament sugge ri 
l'estudi de possibi li tats d'incloure-hi una residència per a 
quaranta ancians. La proposta I hagué de modificar-se, ja 
que en reduir parcialment la superficie de l'espa i públic, el 
concepte de plaça-recorregut va ésser abandonat pe l de 
plaça tancada, explicat a la propposta 2. 

El solar havia estat part del jardi d'una gran propietat 
privada, jardí ple de vege tació que desaparegué en segregar
se la finca. E l projecte de la plaça intenta de recuperar 
l'espai enjardinat domèstic , dins d'una proposta de jardí 
urbà. 

Els límits del sonar són: al Nord una success ió de 
mitgeres d'alçaries diferents, que totes dues propostes tracten 
de resoldre integrant-les a la plaça; a l'Est el mur lateral dels 
tallers d'una escola Municipal, manipulat en funció del 
concepte de cadascuna de les propostes, al Sud un edifici 
concepte. de cadascuna de les propostes ; al Sud un edifici 
d'habitatges i a l'Oest el carrer de Pàdua. 

La proposta I és resolta com un escenari on les mitgeres 
s'unifiquen mitjançant un mur d'obra vista; damunt aquest 
mur se situa una gran pergola com a límit de l pla horitzontal 
de la intervenció. Per reforçar la importància del pla vertical 
hom crea una font-cascada les aigües de la qual són 
recollides per tres petits estanys situats en un eix normal a 
l'esmentat pla. La resta de la plaça no és més que una 
success ió d'escalinates que, passant per damunt els tallers de 
l'escola, estableix un recorregut pels espais interiors de l' illa 
i s' acaba en una gran escalinata de pedra que re sol, de 
manera similar a la de l'església de J osepets , el lliurament 
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Planta i alçat de la 
proposta I. 

d'un pla horitzontal elevat a la plaça de Lesseps. 
La proposta 2 hi situa la residència per a anc ians f tanca 

parcialment la plaça per l'Oest, recolza l'edifici a la mitgera 
existent, ofereix una façana plana, d'alçaria similar als 
habitatges del carrer de Pàdua i desenvolupa , enmig de la 
façana posterior i de la mitgera, un edific i de planta 
concentrada i de façana curvilínia que esdevê l'articulació 

entre ca rre r i plaça. 
No es tracta d'una plaça de traçat geomètric ni d'un jardí 

romàntic, ja que l'aparició de l'edifici curvilini mena a 
plantejar el disseny com un exercici d'abastracció pictórica. 

La idea bàsica és la de tractar la plaça com una 
plataforma, presc indint del seu perímetre actual , i col-locar-li 
elements coneguts de jardi, com parterres, balustres, 
escalinates, aigua, etc. A la plataforma hom juga amb la 
forma dels escossells dels arbres i el colorit dels parterres de 
materials diferents. La iHuminació de la plaça s'assoleix 
mitjançant uns cables que serve ixen de suport a uns focus. 

Planta gerrera/ de la proposta 1 a on es \'eU el recorregut 
que lligaria la plaça de Lesseps amb la plaça proposada. 
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Hostafrancs i sectors 
veïns 
Cn'teris i objectius de p/amdameru ptl!den.rs d'aprovació per la Comissió 

flfuniripal Puma1Jflll, 

Josep-Lluís Canosa 

Característiques del sector 

El barri i fins i tot l'agrupació de barris que sovint 

constitueixen les unitats territorials naturals dins la ciutat, es 

troben de vegades condicionats per alteracions que imposa la 

pròpia di nàmica de la ciutat. 
El sector delimitat pel carrer Tarragona, Gran Via de les 

Corts Catalanes, Riera Blanca i lin ia del Ferrocarril, és un 

clar exemple d'aquest fet. 
Si bé l'àrea compresa dins d'aquests límits és part 

inseparable tant històricament com culturalment d'una àrea 

més gran formada pels barris d'Hostafrancs, la Bordeta i 

Sants, l'especia lització i la morfologia de l seu perimetre fan 

que sense perdre els seus lligams amb les unitats territorials 

de referència, es vagi consolidant com un sector amb 

característiques especifiques i diferenciades. Això ês degut al 

caràcter de barrera del seu perímetre que limi ta les relacions 

amb la resta de Ja ciutat i alhora potencia les relacions de 

convivència i d'activitat al seu interior. 
A la primera barrera formada pel perímetre, s'afegeix una 

segona, deguda a l'existència de grans finques en contacte 

amb l'exterior, fruit de la desaparició o trasllat de les grans 

indUstries o companyies de serveis que les ocupaven. 

Una tercera barrera ês la constituïda per altres finques, 

també producte de la desocupació d'indUstries mitjanes 

situades a l'interior del sector. 
El conjunt d'aquestes indUstries que en bona pa11 varen 

propiciar en un altre moment el desenvolupament del sector 

a l seu voltant, han fet que moltes finques, gran part de les 

quals fora d'Us , es comportin en l'actualitat com taps, 

dificultin les relacions internes i actuïn com a separadors del 

sector respecte a la resta de la c iutat. Tan sols una minoria 

han conservat una certa activitat, per la seva local ització en 

els locals buits, en règim de lloguer, de petites indUstries i 

tallers artesanals, la qual cosa ha estat positiva, donada 

l'excess iva dependència dc la població activa respecte a les 

indUstries desaparegudes, que ha restituït part de l'activitat 

industrial característica d'aquesta zona alhora que ha 

mantingut un mínim nivell de feina. 
El daltabaix de l'activitat industria l va portar 

paral·lelament l'empitjorament de l'estructura fisica del 

sector, ja amb necessitat de renovació, que poc a poc s'havia 

anat degradant. 
L'edificació, els serveis, el grau d'urbanització, els 

equ ipaments, els espais lliures, varen restar durant molt de 

temps lluny de l'atenció deguda i de les possibilitats dels 

seus habitants. 
Tot el que ja era insuficient es va anar fent cada vegada 

més vell fins al punt d'oferir avui un quadre digne de 

consideració prioritària. 
Les poc nombroses operacions de renovació que es 

portaven a terme, quasi mai de manera adequada a les 

característiques de la zona, feien palesa aquesta imatge a la 

vegada que incrementaven els dèficits comunitaris. Aquestes 

operacions, però, concentrant-se als carrers principals o als 

seus voltants, deformaven sovint la imatge real d 'un sector 

en procês d'envelliment progressiu. 
A la línia de l ferrocarril que va partir Sants en dos trossos 
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Patrimoni publií· 
actual. 

Equipamellls i espais lliures. 
P.G.AI. 

Actuacions 
prion"tilries. 

sense gairebé comunicació entre les parts, cal afegir la 
situació creada per la construcció del Cinturó de Ronda que 

I va segregar la part est del sector situada entre aquesta via 
ràpida i l' Hospitalet aïllant-la de la resta. A més a més les 
grans operacions immobiliàries aparegudes al seu entorn 
varen acabar d'agreujar les condicions del sector i van 
provocar arran d'aquest procés, del generat per Ja redacció 
de l Pla General Metropolità i la construcció de l'estació de 
Renfe, la mobilització del veïnat i de les institucions del 
sector, i les seves manifestacions d'oposició i Ja seva lluita 
com a testimoni important de la darrera història de la ciutat. 

El P.G.M. era el document esperat que havia de recollir les propostes necessàries per a la millora qualitativa del 
sector. 

De fet va recoll ir moltes de les demandes, però cal 
reconèixer que en el seu text definitiu, varen passar per 
davant criteris generals plantejats des de l'estratègia de la 
ciutat o fruit de la lluita d'interessos que el mateix Pla 
arrossegava, i no pas les propostes de resolució concreta de 
molts dels problemes que el sector patia. 

Al P.G.M., que s'ha de considerar un fet molt positiu i 
una fita en el desenvolupament urbanístic de Barcelona i que 
com tal cal defensar, potser li va mancar, pel que fa a aquest 
sector, el temps d'elaboració suficient per fer compatibles les propostes justificades des de les demandes de la ciutat, amb 
els interessos concrets d'aquests barris. 

Si bé les dotacions d'equipaments, serveis, espais lliures, i 
la reforma de la xarxa viària interior varen constituir una 
millora qualitativa i gairebé suficient, encara que amb 
problemes de localització, els plantejaments respecte a Ja 
xarxa viària bàsica, es produïen amb desconsideració de la 
realitat de l sector i de les seves poss ibilitats de rehabilitació. El P.G.M. va situar les reserves d'equipaments i espais 
lliures en finques més o menys buides, adoptant potser la 
solució possible en aquells moments, i si ara planteja 
problemes d'una relocalització detallada més d'acord amb 
les necessitats reals, va significar, si més no, l'assegurança quantitativa d'aquest tipus d'espais. Però es fa necessària 
l'elaboració d'uns més acurats criteris de distribució 
d'aquests espais a vegades concebuts com espais residuals 
entre grans vies o com sobrants d'urbanització en llocs en 
els quals no era poss ible l'edificació i que els feia en 
ocasions inaprofitables. 

El traçat de la xarxa viària bàsica consolida la tendència 
de progressiva segregació de les parts, amb una desproporció 
entre objectius i soluc ions proposades, fonamentalment pel que fa a l'eix Moianès-prolongació Carrer Aragó, i d'altra 
banda la via de nova creació que travessen Can Batlló i 
Magòria uneix el traçat dels Ferrocarrils Catalans amb el 
Carrer Diputació passant per la Bordeta i per darrera de Ja Plaça ESpanya, així com l'especialització del Carrer 
Tarragona que atén tan sols a criteris de trànsit rodat, 
oblidant qualsevol altra consideració. Aquestes tres vies 
produeixen alteracions importants en l'estructura del sector. La desaparició de l'Escorxador, i en conseqüència la 
pràctica liquidació de la seva indUstria aux iliar als voltants 
del Carrer Tarragona, és un bon exemple per considerar les 
interrelacions que entre els fets urbanístics es produeixen. Al 
mateix temps que el nou Us constitueix una millora 
irrenunciable i no discutible, cal tenir en compte i reconduir 
les implicacions que sobre l'estructura sòcio-econòmica de l 
sector té aquesta millora. O bé, les afectac ions que sobre el 
parc d'habitatges fa el P.G.M., poden ser altres factors de 
transformació de l'estructura fisica i sòcio-econòmica del 
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sector, i cal donar-li la resposta adequada. 
Unes i altres transformacions de l'estructura del sector, es 

veuen reforçades per una tendència a l'increment de 
l'activitat comercial davant de l'industrial, i de la residència, 

Connexió de la xarxa viària interna a la perifèrica i a la 
bàsica. 
Desenvolupament de la xarxa viària interna mitjançant 
operacions de detall consistents en l'obertura de carrers i 
correcció d'alineacions. 
Redistribució dels espais lliures, equ ipaments i serveis, a fi 
de superar els dèficits actuals i en previsió de les 
necessitats de futur. 
Delimitació de les unitats d'actuació urbanística de les 
àrees objectes del planejament adequant-les a la nova 
proposta, i proposant les suspensions de llicències 
necessàries per garantir el seu desenvolupament. 
Proposta de redacció de projectes no dependents de 
planejament previ, referents a obres d'infraestructura o 
mitjançant operacions de disseny urbà pel tractament 
d'espais lliures, illes, edificis, carrers, entorns, zones de 
vianants i itineraris. 
Priorització d'actuacions a curt i mitjà termini tendents a 
la superació dels dèficits més acusats, i a la millora de Ja 
imatge global del Sector. 
Proposta d'adquisició de sòl per completar actuacions 
prioritàries i per a l'inici d'operacions de rehabilitació del 
sector. 

¿lu~~~:saf:~~:~aan~e~~~~57~~~~~~:~ ;~et:i~~se~!~P~~~.~ .• ~z=-o_n_a_l:----------------
i fet que mereix l'atenció quant a previsions urbanístiques. 

Cal fer la reflexió sobre el P.G.M. amb Ja perspectiva que 
permeten el temps passat, la dinàmica de la ciutat i del 
sector, la incidència que sobre el desenvolupament del 
mateix Pla tenen les construccions realitzades amb llicències 
atorgades abans de la seva aprovació i amb Ja possibilitat de 
fer concordants els interessos de Ja cimat posats al dia, amb 
els interessos del sector en una visió més de detall, entesa 
com a desenvolupament del P.G.M. 

Tenim doncs ara l'oportunitat de contemplar Ja realitat del 
sector i les previsions de l plantejament i d'elaborar les 
propostes que permetin superar els dèficits actuals i deixin 
plantejades Ics alternatives per la recuperació de la imatge 
perduda i per la resolució dels factors negatius que sobre el 
sector incideixen. 

Síntesi de la proposta 

La descripció de les caracteristiques del sector anuncia ja els 
criteris, objectius i solucions generals de planejament que 
són objecte de nova proposta: 

Reconeixement i assumpció del fet diferencial que 
comporta la intervenció en un espai consolidat. 
Tractament del sector per tal d'aconseguir una optimit
zació dels usos, vialitat i habitatge. 
Desenvolupament i actualització del P.G.M. en funció de 
Ja revisió de les necessitats actuals i de la dinàmica del 
sector i de la ciutat. 
Pcnncabilització dc la perifèria per tal de millorar les 
relacions Ciutat-Sector i fer rend ible a la zona el millor 
grau d'urbanització de l'entorn. 
Tractament de les grans finques per aconseguir la seva 
integració en el sector. 
Alternatives a la xarxa viària bàs ica, la qual sense 
renunciar als plantejaments justificables des de l'estratègia 
dc Ja ciutat, permeti un desenvolupament d'acord amb els 
interessos de l sector. 

Situació: 

Subzona A.- À rea limitada pels carre rs: Tarragona, plaça 
d'Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, carretera de la 
Bordeta, Bejar, Mallorca i terminal Nord carrer Tarragona. 

Subzona B.- Àrea limitada pe ls carrers: carretera de la 
Bordeta, Sant Roc, rambla Vilardell, carrer Hostafrancs, 
Creu Coberta. 

Objectius: 

Subzona A.- Desenvolupar el traçat del POM creant un 
passeig entre l'estació de Sants i la plaça d'Espanya, amb 
circulació ràpida central. Donar al passeig la imatge dels 
passeigs del centre de Ja ciutat, amb àmplies voreres, carrer 
lateral de serve i i arbrat. 

Completar el traçat circular de la plaça d'Espanya disposant 
un nou emplaçament en la corona perimetral per als edificis 
públics existents en eixamplar el NO de la plaça d'Espanya 
dotant-los d'àmplies voreres-terrasses. 

Eixamplar el cercle central a li Om de diàmetre per a ús 
dels vianants i amb accessos de superfície i subterranis des 
de la xarxa de pasos entre el metro i els Ferrocarrils de la 
Generalitat i els seus accessos a l'exterior. 

Prolongar el carrer Diputació pel darrera dels edificis públics 
descrits, fins a la seva unió amb la Gran Via de les Corts 
Catalanes, seguint el traçat circular generador de Ja plaça 
d'Espanya a fi de descongestionar el trànsit de sortida 
procedent de l'Eixample. L'esmentat traçat coincideix en 
gran pan del seu recorregut amb el previst en el PGM. 

Prolongar el carrer Bejar fins a Ja Gran Via de les Corts 
Catalanes. 

Resoldre l'en llaç de la xarxa viària existent a un i altre 
costat de l carrer Tarragona. 

Subzona B.- Convertir el carre r Vilardell en Rambla d'ús 
per a vianants amb trànsit rodat restringit i aparcament 
públic subterran i que descongestioni la superfície i atengui 
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les necessitats de proveïdors i mercaderies de l mercat. 
Acabar la rambla Vilardell en una plaça incloent-hi un 

edifici destinat a equipament. I construir en el subsòl un 
aparcament públic ampliant el descrit. 

Actuacions: 

1.• Etapa.- Redacció d'un PERI, que comprengui les 
subzones A i B, que contempli els objectius genera ls citats 
de donar continuïtat a la xarxa viària, millorar la imatge del 
sector, fer operacions de sanejament interior i atendre els 
objectius particulars següents: 

Establiment de la normativa de composició dels ed ific is del 
carrer Tarragona, plaça d'Espanya, prolongació del carrer 
Bejar, prolongació del carrer Diputació i edifici aïllat situat 
en la plaça termi nal de la rambla Vilardell. 

Rehabilitar el barri d'Hostafrancs, triturat pel P.G.M. i 
preveure l'edificació d'habitatges de promoció pública per 
donar allo~ament als afectats en l'esmentat sec tor. 

Reedificar la zona d'acord amb el traçat proposat ponderant
ne els usos i evitant qua lificacions diferents a Ja mateixa illa 
o desenvolupant volumetries definides. Redacció del projecte 
de Ja primera fase de l'aparcament públic subterrani a la 
rambla Vilardell. 

Redacció de projecte d'urbanització de la rambla Vilardell. 
Expropiació de les finques afectades pel P.G.M. en el carrer 

Tarragona i redacció del projecte d'urbanització del passeig. 
2.• Etapa.- Construcció de l'aparcament públic subterrani i 

urbanització de la rambla Vilardell. 
Expropiació de les finques afectades en l'espai a ocupar per 

la plaça terminal de la rambla Vilarde ll. 
Redacció del projecte d'urbanització i aparcament subterrani 

2.• fase de la plaça terminal de la rambla Vilardell. 
Redacció dels projectes d'edificació de promoció pública per 

a allotjament dels afectats per la construcció de la plaça 
terminal de la rambla Vilardell. 

Urbanització del carrer Tarragona i la plaça d'Espanya, 
prolongació dels carrers Bejar i Diputació i carrers d'enllaç 
entre les xarxes existents a un i altre costat del carrer 
Tarragona. 

3.• Etapa.- Construcció de les actuacions previstes en Ja 
2.• etapa i urbanització de les previstes i no realitzades en 

les etapes ante riors. 

proposada en l'avantprojecte presentat. 

Actuacions: 

El conti ngut de les diferents etapes d'actuació pel 
remode latge complet del sector, hauran d'acomodar-se a les 
previsions de l'Ajuntament de Barcelona pel 
desenvolupament del projecte, urbanització i construcc ió del 
conjunt proposat. 

La hi potètica incorporació al projecte, de l' vial proposat, 
implicaria un desenvolupament paral·lel de les etapes 
d'actuació per raó de Ja necessitat d'adquisició de sòl i 
trasllat de l'escola afectada per aquesta a Ja finca de l carrer 
Ermengarda. 

Zona 3 

Situació: 

Àrea limi tada pels carrers: Sant Antoni, Premià, Autonomia, 
Riego, C iceró, Eusebi Planas, Salou, Sants i plaça de Sants. 

Objectius: 

Ordenar façana carrer Sant Antoni, mitjançant un front 
edificatori unitari i el seu enllaç amb la xarxa posterior. 

Resolució dels espais residuals existents per la intersecció de 
la xarxa antiga i la nova; dels culs-de-sac dels carrers Eusebi 
Planas, Premia i Riego. 

Obertura del carrer López Catalan per a ús dels vianants i la 
ubicació d'un equipament sócio-cultural, completant el 
conjunt de la masia existent. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que esguardi els objectius 
descrits. 

2.• Etapa: Adquisició de sòl en carrer Salou n.0 15 i carrer 
Alcolea n.0 10 per obertura Carrer López Cata lim d'ús per a 
vianants. 

Redacció del projecte d'urbanització conseqüent amb el 
PER! . 

-=z=-o-n-a-:2:---------------- pa~¡~;~~:~~ ~ee~:~:~~a~ed~~~ ~~~:r~~~}:;t~g~:r:~~jecte .:::::=-=----------------- d'urbanització, in iciant l'actuació pels carrers d'ús per a 
vianants. 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Rector Triadó, Ermengarda, 
Muntadas, i límits O i N de l'Espanya Industrial. 

Objeclius: 

Desenvolupar l'avantprojecte guanyador del concurs 
convocat per l'Ajuntament de Barcelona per al 
condicionament del sector de l'Espanya Industrial. 

Estudiar la possibilitat d'incorporar al projecte a 
desenvolupar el carrer d'unió entre el sector de l'estació de 
Sants i l'encreuament dels carrers Muntadas i Ermengarda. 

Donada la configurac ió del terreny i les característiques de 
l'avantprojecte guanyador del concurs, l'esmentat carrer 
hauria de transcórrer al llarg del seu trajecte cobert per la 
terrassa i graderies projectades, sense derruir la imatge 

Zona 4 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Sants, Espanya Industrial, 
Masnou i Premià. 

Objectius: 

Regulació de volums en illes de doble qualificació, evitant 
els encontres fronta ls i laterals desordenats de ls edificis 
construïts segons les ordenances munic ipals. 

Es tracta d'aconseguir una proposta pilot per a la resolució 
del cas tan freqüent de doble qualificació en una mateixa 
illa. 
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Actuacions: 

Redacció de l'estudi de detall que contempli els objectius 
desc ri ts, desenvolupant volumetries definides per illes sense 
pèrdua de la capacitat edificatò ri a. 

Zona 5 

Situació: 

Carrer Sagunt n. o 7 1 i 73. 

Objectius: 

Obertura d'un pas pe r a vianants com a prolongació del 
carre r Pomar fins a l'encontre amb el carre r Sagunt. 

Construcció d'un edifici destinat a equipament en el sola r 
n. o 7 1 del carrer Sagunt, Ja façana lateral del qual faria front 
a l'eixamplame nt del pas per a vianants per desocupació de 
la fi nca n. o 73 de l'esmentat carrer. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Adquisició del sòl de les finques n. o 71 i 73 del 

Areas objecte de 
pfaneyament: 

2.• Etapa. Redacció del projecte d'urbanització pel pas per a Proposta. 

vianants i del projecte d'edificació de l'edifici destinat a 
equipament. 

3.• Etapa: Construcció de l'edifici destinat a equipament i 
realitzac ió de les obres d'urbanització del pas per a vianants. 

Zona 6 

Situació: 

Àrea li mitada pe ls carrers: Noguera PaJlaresa, Gavà, 
Gayarre i Noguera Ribagorçana. 

Objectius: 

D isposar d'un espai obert per buidatge del solar de l'actual 
vidrieria. 

Rentabilitzar l'operació d'adquis ició del sòl mitjançant la 
construcció d 'un edifici d'equipament adossat als edificis 
existents a la part sud de l' illa deixant com a espai lliure 
l'imprescindible per esponjar la zona. 

Actuacions: 

carrer Sagunt. 1.• Etapa: Redacció del PERl que reculli els objectius descrits. 
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2.• Etapa: Adquisició del sòl que penneti l'actuació 
proposada. 

Redacció del projecte de l'edifici d 'equipament i de l'espai 
lliure resultant. 

3.• Etapa: Construcció de l'edifici destinat a equipament i de 
l'espai lliure resultant. 

Zona 7 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Call ao, Consell de Cent, Creu 
Coberta , Llovet, Miquel Bleach, Masnou, Espanya 
Industrial i Muntadas. 

Objectius: 

Ordenar la zona adequant les previs ions de l P.G.M. a les 
necessitats concretes del sector. 

Obertura del carrer Moianès en la seva amplada actual fins 
a l'encontre de ls carrers Ermengarda, Ca ll ao. 

Construir una nova façana lateral en l'edifici del Consell de 
Districte en alineació al nou traçat del carrer Moianès. 

Construir l'espai lliure previst en el PG M, en la zona 
limitada pels carrers Miquel Bleach, Llovet, Moianès i 
Ermengarda , ampliant-lo a la dimensió de l' illa ocupada per 
l'edifici del Consell de Districte i edificis adossats i 
incorporar-hi per tant le s previsions d'eixamplament dels 
carrers Llovet i Moianès. 

Requalificar el cos adossat a l'edifici del Consell de Cent i 
Callao, contemplant les desafectacions de vials i evitant 
qualificacions diferents en una mateixa illa. 

Ordenació de l'encontre entre el s carrers Muntadas i 
Ennengarda per ampliació de l' illa limitada per aquests 
carrers i per l'illa de l'Espanya Industrial i Masnou. 

Construcc ió d'un aparcament públic subterran i a la zona 
verda de nova creació. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que contempla els objectius 
descrits. 

Pavimentació de l carrer Miquel Bleach entre els carrers 
Masnou i Llovet i entre el carrer Moianès i Callao per la 
seva conversió en carrer per a ús de vianants. 

Zona 8 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Almeria, Gavà, Olzinelles i Joan 
Bravo . 

Objectius: 

Reordenació dels espais lliures i dels destinats a equipament 
prevists en el PGM a fi d'aconseguir una rendibilitat més 
gran de les superfícies afectades en aquesta àrea. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERJ que reculli l'objectiu descrit. 
2.• Etapa: Adquisició de l sòl de l'àrea destinada a espai 

!Iiure resultant del PERJ. 
Redacció del projecte d'urbanització de l'espai destinat a 

espai lliure . 
3.• Etapa: Realitzac ió de les obres objecte de projecte 

d'urbanització. 

Zona 9 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Toledo, Constitució, Sagunt i 
Manzanares. 

Objectius: 

Ampli ar la plaça del Fènix en una Rambla que connecti 
amb el carrer Sagunt. 

Establiment de les volumetries defi nides i dels criteris de 
composició arquitectònica dels edificis de l conjunt. 

Construcció d'un edifici de promoció pública per a 
allotjament dels afectats en el sector i ubicat entre la rambla 
de nova creació, el carrer Sagunt i la plaça del Fènix (vegeu 
plànol n. o 17 Imatge de la proposta). 

Actuacions: 

I. • Etapa: Redacció del PERI que rec ulli els objectius de la 
proposta. 

2.• Etapa: Adquisició del sòl que penneti la construcció de 
la rambla. 

Redacció del projecte d'urban ització de la rambla. 
Adquisició de l sòl que permeti la construcció de l'edifici de 

promoció pública proposat. 
Redacció del projecte per a la construcció de l'edifici descrit. 
3.• Etapa: Realització de les obres d'urbanització de la 

rambla. 
Construcció de l'edifici de promoció públ ica proposat. 

Zona 10 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers Gayarre, Rei Martí, Cros, Sants, 
Guadiana i Sant Crist. 

Objectius: 

Conversió de l'ill a limitada pels carrers: Guadiana, Priorat, 
Rei Martí i Sant Crist en espai lliure . 

Desafectació de l'edifici situat al carrer Cros, n. o 5 a l' Il. 
Substitució de l'edificació existent al carrer Priorat n.0 15 al 
21 per nova construcció d'habitatges de promoció pública. 

Definició de la composició arquitectònica dels edificis que 
seran en front de l'espai lliure de nova creació. 

Obertura del carrer Rei Martí. 
Establ iment de volumetria definida a l'illa de doble 

qualificació. Correcció de l'alineació de l carrer Sant Crist a 
l'espai comprès entre els carrers Guadiana i C ros. 

Actuacions: 

Redacció del PERI per a la requalificació de l'illa limitada 
pels carrers: Guadiana, Priorat, Rei Martí i Sant Crist; 

166 



desafectació de l'edifici situat al carrer C ros n. o 5 al 11 i 
establiment de la nonnativa de composició arquiiectònica 
dels edificis que seran en front de l'espai lliure de nova 
creació. 

Expropiació de la finca situada al carrer Priorat n.o 23 per a 
obertura del carrer Rei Martí. 

2.• Etapa. Adquisiciò del sòl ocupat per l'illa que ha de 
convertir-se en espai lliure de nova creació. 

Obertura del carrer Rei Marti, claveguera, pavimentació i 
enllumenat. 

Adquisició del sòl de les finques situades al carrer Priorat 
n. o 15 al21. 

3.• Etapa: Projecte de disseny urbà de l'espai lliure de nova 
creació. 

Projecte d'edificació de promoció pUblica al carrer Priorat 
n. o 15 al21. 

Zona li 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: lateral descendent del cinturó de 
Ronda, General Almirante, Riera Blanca, Constitució. 

Objectius: 

Reordenar les zones destinades a edificació, espais lliures i 
equipaments prevists en el PGM. 

Desafectar la caserna de Lepant del vial paral·lel a la Gran 
Via, situat entre l'àrea d'estudi i el límit del tenne municipal. 

Obertura del carrer de Quetzal. 
Obertura de la boca vial d'accés a la ciutat de recorregut a 

cota inferior al traçat del Cinturó de Ronda. 
Desafectació dels vials prevists a Ja zona del «Valent Petit>). 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció de l PERI que reculli els objectius 
proposats. 

Adquisició del sòl per a l'obertura del carrer de Quetzal. 
2.• Etapa: Redacció dels projectes d 'urbanització del carrer 
del Quetzal i del Genera l Almirante. 
Redacció de ls Projectes d'urbanització dels espais lliures 

proposats. 
3.• Etapa: Realització de les obres d'urbanització del s 

carrers del Quetzal i dels espais lliures proposats. 

Zona 12 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Olzinelles, Constitució, Jocs 
Florals , Antoni Campmany i plaça de Sants. 

Objectius: 

Reordenació i reconsideració de les zones destinades a 
edificac ió, espais lliures i equipaments prevists en el PGM. 

Obertura de passos per a vianants interiors en connexió amb 
espais lliures , zones d 'equipaments i xarxa viària. 

Establiment de volumetries definides i nonnativa de 
composició arquitectònica en illes de doble qualificació 

edifica tòria. 

Sanejament del sector, en l'actualitat molt degradat. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que reculli els objectius 
proposats. 

Redacció del. projecte d'urbanització del carrer Olzinelles a 
fi de poder ampliar Ja vorera O per a ubicació d'arbrat. 

2. • ~tapa: Redacció dels projectes d'urbanització 
conseqüents amb el PERI. Realització de la urbanització del 
carrer Olzinelles per a ubicació d'arbrat. 

Redacció de projectes de disseny urbà dels espais IJiures 
resultants del PERI. 

3.• Etapa: Realització de la urbanització dels passos per a 
vianants proposats. Realització dels espais lliures proposats. 

Zona 13 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Moianès, G ran Via de les Corts 
Catalanes, Mossèn Amadeu Oller, Corral, Tort i Gavà. 

Objectius: 

Reordenar les zones destinades a edificació, espais lliures i 
equipaments prevists en el P.G.M. 

Desafectar i requalificar el vial de 30m previst en el PGM, 
situat entre el carrer de Gavà i la Gran Via de les Corts 
Catalanes. 

Obertura de la prolongació del carrer Navarra fins al seu 
encontre amb la Gran Via de les Corts Catalanes. 

Ubicació d'una zona esportiva en l'àrea limitada entre la 
prolongació del carrer Ton, Gran Via de les Corts Catalanes 
i Carrers de Mossèn Amadeu Oller i Corral. 

Ubicació d'un edifici destinat a equipaments a l'illa limitada 
pel Carrer Navarra, prolongació del carrer Corral, Tort i 
prolongació del carrer Pi. 

Construcció d'un aparcament públic en el sector. 
Requalificació de l'illa limitada pels carrers Moianès, carrer 

Cuiàs i carrer de Gavà per a Ja ubicació d'un edifici destinat 
a allotjament d'afectats en tot el sector d'estudi i a espai 
lliure prolongació del proposat a la zona de Magòria (vegeu 
plànol n. o 17 Imatge de Ja Proposta). 

Desafectació i requalificació del vial previst en el PGM com 
a connexió en la zona de la Gran Via de les Corts Catalanes 
i amb traçat a cota superior a l'esmentada Gran Via . 

Desafectació de l'ampliació del carrer Moianès. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que reculli els objectius 
descrits. 

2.• Etapa: Redacció dels projectes d'urbanització dels espais 
lliures i zona esportiva resultants del PERI. 

Redacció de l projecte de l'edifici destinat a equipaments 
proposats. 

Redacció del projecte d'aparcament públic en el sector. 
3.• Etapa: Realització de les obres d'urbanització 

proposades. 
Construcció de l'aparcament públic proposat. 
Construcció de la zona esportiva i dels espais lliures. 
Construcció de l'edifici d'equipaments proposat. 
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Zona 14 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Carretera de Ja Bordeta, G ran 
Vía de les Corts Catalanes i Moianès. 

Objectius: 

Desafectació del vial de 30m previst pel POM, situat entre 
la carretera de la Bordeta i la Gran Via de les Corts 
Catalanes i estab liment d'espais pe r a vianants situats en 
llocs en els que la dinàmica de la construcció ha consolidat 
parts del nou traçat. 

Requalificació dels espais lliures interiors d ' illa i dels espais 
destinats a l'edificació en front del vial descrit. 

Afectació de la zona destinada a l'edificació limitada pels 
carrers Parre ll , Cairetera dc Ja Bordeta i vial previst en el 
PGM. 

Requalificació de l'illa limitada pels carrers: Sant Pere 
d'A ban to, Gran Via de les Corts Catalanes i Moianès. 

Afectació de l'extrem E de l'illa limitada pels carrers: 
Carretera de la Bordeta, Sant Roc i Gran Via de les Corts 

Catalanes. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que reculli els objectius 
proposats. 

2.• Etapa: 
Redacc ió dels projectes d'urbanització dels espais ll iures i 

zones per a ús de vianants resu ltants de la desafectació del 
vial previst en el PGM i de l'afectació de Ja zona 
d'edificació descrita en els objectius. 

3.• Etapa: Realització de les obres conseqüents amb els 
projectes d'urbanització proposats. 

2.• Etapa: Expropiació de les finques que permetin el 
desenvolupament del PERI. 

Redacc ió de l projecte d'urbanització de la zona destinada a 
espai lliure i del projecte d'aparcament subterrani. 

Redacció del projecte d'urbanització conseqüent amb el 
PERI. 

3.• Etapa: Realització de les obres objecte del projecte 
d'urbanització. 

Realització de les obres d'ampliació de l'edifici de Conse ll 
de Districte i de l'aparcament subterrani i posterior 
superficie destinada a espai lliure. 

Zona 15 

Situació: 

Àrea limitada pels carrers: Mossèn Amadeu Oller, Gran Via 
de les Corts Catalanes, calçaçia lateral ascendent del cinturó 
de Ronda, Quetzal, Parcerisses i Constitució. 

Objectius: 

Prolongació de Ja xarxa viària del sector, creuant el conjunt 
de Can Batlló i reconeixent l'existència dels edificis que per 
les seves característiques mereixin ser conservats, readaptant 
els traçats previstc; en el PGM. 

Erradicació del barraquisme exjstent. 
Creació d'una rambla tangent al carrer de Mossèn Amadeu 

Oller en l'espai comprès entre la Gran Via de les Corts 
Catalanes i carrer Constitució. 

Resolució del nou traçat proposat pel carrer Q uetzal 
mitjançant un espa i lliure que penneti la connexió 
d'alineacions respectant els edificis existents. 

Reedificació de l' illa triangular limitada per la Gran Via de 
les Corts Catalanes, ca lçada lateral ascendent del cinturó de 
Ronda i carrer sense nom i situat en l'extrem sud-oest de la 
zona. 

Desafectació del vial de 30m previst en el PGM situat al 
sud de l'àrea d'estudi i proper a la. Gran Via de les Corts 
Catalanes. Compatibil itzar, en l'estud i de requalificació del 
sector, els usos de residència, espais ll iures, equipaments i 
assentaments de petita i mitjana indústria característica de la 
zona. 

Previs ió del vial de recorregut infe rior segons traçat del parc 
de vies de Ferrocarrils Catalans en direcc ió al Port i destinat 
a desaparèixer. 

Requa lificació de l' illa limitada pels carrers: Parcerisses , 
passatge Marçal, calçada lateral ascendent del Cinturó de 
Ronda i Q uetzal. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacc ió de l PERI que reculli els objectius 
descrits. 

2. • Etapa: Redacció del pla de reconversió de la zona 
industrial existent i la seva adaptació als nous emplaçaments 
que fixi el PERI . 

Zona 16 

Situació: 

Àrea limitada pe l carrer transve rsal entre Riera Blanca i 
calçada lateral descendent de l cinturó de Ronda i obertura 
de l'esmentada calçada en direcció nord. 

Objectius: 

Realitzar les obertures descrites enteses com a millora 
fonamental en Ja xarxa de circulació rodada interior i de 
connexió amb l'Hospitalet. 

Actuacions: 

1.• Etapa: Redacció del PERI que recu ll i l'objectiu proposat. 
2.• Etapa: Adquisició del sòl que penneti dur a tenne la 

proposta. 
Redacció del projecte d'urbanització conseqüent amb el 

PERI. 
Relocalització de l'escola afectada pe r la proposta. 
3.• Etapa: Realització de la urbanització proposada. 
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Per:rpecti1•a de la 

~r::bi~ e;ra~ell. 
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Imatge de la 
proposta. 

Perspectil•a de la 
plaça Espanya. 



Plaça de 
l'Estació de Sants 
Obra r n cun dr rmlit:acitJ. 

Helio Piñón 
Albert Viaplana 
Col·Jaborador: Enric Miralles 

AJ voltant de Ja nova Estació Central de Barcelona, han 
quedat uns espais vuits sense urbanitzar, que per la seva 
situació central en la cimat, i per les possibilitats 
d'utilització, habia que recuperar. El problema era -ademés 
de ausència del mínim resta de traçat urbà i un entorn 
caòlic-, que en el subsòl s'allotjaren les instalacions de 
RENFE i la mena de cubrició no pennet l'ajardinament ni Ja 
col· locació d'elements d'un cert pes. Amb aquests 
antecedents e ls arquitectes H. Piñon i A. Viaplana realitzen 
un projecte on hi afegeixen els següents comentaris: 
11 Al principi ens vam sentir desolats. Qui conegui el lloc on 
havíem de treballar ho comprendrà. Però no ens vam 
queixar gaire; ni tan sols ens vam queixar; vam cons iderar 
que, a partir d 'aquell moment, sols el projecte havia de 
guardar els sentiments que el lloc encetés; l'astúcia és 
indispensable en el nostre ofic i, i el silenci n'és una de les 
formes. Amb un somriure astut vam planejar una superficie 
horitzontal pe r unir totes les parts, fins i tot les més 
intractables, com podria fer-ho un camí tan ample com llarg. 

Però, fins i tot els carrers existents es van perdre en aquell 
desert, i e l caminant no va tenir més remei que quedar-se 
immòbil. Per una banda, sentia la necessitat d'estendre's per 
trobar l'equilibri , com l'aigua vessada en el pis; però sabia 
que la quietud, com abans el silenci, fa que el que abans era 
lluny ara sigui a prop, que el que era tancat ara sigui obert, 
que allò que era inanimat es posi en moviment, que les coses 
se situïn davant, darrera, dalt, sota, dintre o fora; fa que se 
senti e l silenci com un crit, i el soroll com una remor, 
perquè, pe r un instant, ell serà e l centre de totes les coses. 

L'aigua escampada es va reduir a una taca a te rra, i el 
terra es va corbar com una cosa deixada massa temps al 
forn. El més singular va se r que, com més ens concentràvem 
en cada part del projecte, més buida apareixia la ciutat, més 
espai s'obria al dubte, a a llò oposat al que alli s'afirmava, i 
més !J uny eren els arquitectes i la història. 

Malgrat tot, la desolac ió és ara suportable. ,, 
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Per comprendre el 
projecte no s'ha 
d'oblidar que la 
plaça és situada 
sabre una llosa que 
admet carregues 
permanents molt 
baú:es. 

;;;;:~~::un:;/;rrsa 
lleugerament rosada, 
assenyala els límits 
dintre dels quals 
s'ha treballat. 
El perfil transversal, 
paral·lel a la façana 
de l'estació, és 
constam. La base 
d'aquest perfil és de 
fonnigó cd lular de 
bai . ..;a densital, de 
ma11era 9ueha estat 
necessan impedir 
l'accés de vehicles a 
!aplaça; les \'ores 
han estat 
dissenyades per 
co,mpliraquest punt. 
L estructura fonnal 

~=~:iJ~f~!:J,i' 
transrersal del 
parimellf. 

Desde l'aringuda de 
l'infanta Car/ata. 

La plaça té 
pre1istos a mes dels 
queespontriniament 
es produeixin, dos 
passos principals; 
1111, ~rans\·ersal, que 
IIIU!Ixe/carrer 
NumQncia ¡el 
c~urer Torrogo 11a; 
!altre, l?ngiludilwl, 

~'·::,~'b~;,~~s rtaces 

l'altra de l'estació 
desprésdelra 1·ess~r 
elseu\·estfbul. 
L'un i l'altre estan 

{~';J¡~~'/::1~e0~~;ns 
decent rui101110 ' 
cellfimetres d'altura. 

I, 
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El pal· li és la unilat 
de mesura de la 
plaça. Setze pilars 
detrenracemímetres 
de ditunetre 
sostenen. a quinze 
metres del terra, 
una coberta, de 
rre11ta per trema 
metres, de planxa 
de coure finament 
calada. Els pilars 
seran de color groc i 
els peus de pedra 
11at11ral. 
Sora el pal· li, una 
pama//ajera de 
làmines metàl·liques, 
aò:ecada sobre 
quatre pilars, 
amaçarà nou focus 
que J!./uminen lo 
part i1¡feriorde lo 
coberta. 

Un gran banc de 
marbre fosc 
presidira, 
conjuntament amb 
elpal·li, la part 
pri11cipal de la 
plaça. La longitud 
és de 1•int-i-vuit 
metres, l'amplada, 
incloem el pavimenl 
que a manera de 
pedestal l'envolta, 
és de dos me/res. Es 
podrà usar perles 
dues bandes. 

El límit de la plaça 
pe/costat de 
muntanya 
s'assenyala amb 
una si!riedebancs 
de justa alineats 
segons una directriu 
sinuosa de vuitanta
cinc metres de llarg 
i enrosats 
horitzontalment. Els 
bancs estan separats 
cinquama 
centimetres.Acinc 
metres del banc 
lateral s'han previst 
uns llums de 
1•uitanra centímetres 
d'alturo. El seu 
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disseny és el mateü· 
que e/ dels més alts. 

Un mur. re1•estitde 
marbre/osc, amb 
una finestra separa 
el pas transl'ersal 
del corredor cobert. 
Estri prel'isra en el 
disse11y la ine1•itable 
col-locació 
esponttmia de 
carrells i lase1•a 
tambéespomimia 
desaparició. 

El corredor cobert, 
parol·lel al pas 
longitudinal que 

~~:r':, ~!fk~~~~ 1el 
Llobrega1, té una 
longitud de noranta 
metres i una 
amplada de deu. 
Consta de 1•im-i-un 
pòrtics d'altures 
di1•erses, llum entre 
pilars de noumelres 
i sostre de planxa 
de coure calada, 
semblant a la del 
pal· li. La corba del 
sostre quoljfica el 
grau dunió entre/es 
dues parts de fa 
plaça. 

Elpa¡r¡'menlsotG el 
corredor, de pedra 

~::í:l 5enf: ::S~~da 
de la plaça, té dos 
m\·ells uniiS total 
llarg per una groda 

~~s~~s J:~~~:~c1J el 
desnh•ell es pol 
salvar per mitjri 
d'u11a rampa. 

La il· luminació 
estora integrada a 
l'estructuro; l'una, 
horitzontal, decenl 
cinquan1a 
cent/metres, a/ 
cos/ot del pas 
longitudinal; l'altro, 
formada per dos 
punts, a una banda 
i l'altra de/pilar del 

costa/de /a font 
monumemaf. 
Aquests dos tipus 
d'il-luminació es 
repetiran en els ¡•int
i - 1111 pòrtics. 
Sola el corredor 
cobert, s'han 
disposat set bancs 
de marbre amb 
respatller, a manera 
de taula, de cent 
setanracemime/res 
per-cems. Els 
marbres, de calors i 
qualitalsdi:rtimes, 
tindran, cada un, 
1111 carriC/er 
particular. 



La plaça és situada 
al sostre de les 
mrdanes de l'estació 
Barcelona· Sants. 
La poca resisté11cia 
d'aquest sostre ha 
obhgat a cometer 
arn l'entorn per a 
certs tipus de 
solucio11s. Per 
aquesta raó, l'Ulli 

cotifiarquees 
pla11tessin arbres 
sempre que es 
pugués:a les ¡•ores 
laterals, a l'ampla 
l'Orem de l'inici del 
carrer Tarragona, a 
/'m•ingudacentral 
de la boca d'/¡¡fanta 
Carlota i, en 
especial, alf11111r 

r,::;;~~~,.~f1Jr:tde 
l'espai de la plaça 
es ¡•on hm•erde 
limitarlescQm.>glles: 
les jardineres, per 
tam. ¡•an ha ¡•er de 
col·locar-seamb 
mesura i, ena/Ires 
casos, es ¡·a hm•er 
de recórrer a 
l'artifici per 
aconseguirrPsultats 
semblants; talés el 
cas del paf·li, el 
corredor cobert i el 
suportd'etifiladisses. 

:~::J{í:d~sses és un 
artifici per passar a 
l'abstracció deia 
plaça a la 
na/Uralita/ del futur 

'h::fus:~~{[!n~~~~tr 
l'f!rticals dedirectn'us 
corbes, de malla 
1•erdasa, ser011 el 
suportd'rmes 
etifiladisses. Els 
llums estaran 
integro/sa 

~;~;~~~~tü': j.~Jïtest 
protegit per 1111 

calaix ''ertical. 
projectard la llum 

cap a terra; l'altre, 
tm focus comercial, 
la projectarà sobre 
els plans l'erticals. 

Un pal metàJ./ic en 
forma de gaiata 
siwarà. dins de 
l'espai que presideix 
el pal· li, un rellotge 
decemcen1ime1res 
de diàmetre, amb 
esfera pels dos 
costats. 
L'àrea de l'estació 
està separada d'una 
de !esparts de la 
plaça per 11na 
barana de marbre 
1•erd fosc, sobre 
potes meràf.liques. 
Aquest element es 
repeteix en el 
respatller del banc 
central . . 
Entre la plaça i 
l'ilrea de l'estació se 
situeJtsis pals de 
dotze metres 
d'altura. Un cable 
tensat emrepal i 
pal suporta un neó 
denorama metres 

~: ~~n¡;·t;:i, 7/e peu 
marbre ¡•erd fosc, té 
la mateixa secció 
del banccemrof. 

A les andanes del 
daram de l'estació 
esposaran dues 
marquesines de 
norama metres de 
longiwd. Una de les 
seresfuncions és fa 
de separar 
l'isualment, sobretot 
de nit, la ciutat del 
l'estíbuf de l'estació. 

'" Una làpida de 
marbre, de vuitan/0 
per cent vint 
cemímetres. 
ancorada al 
pa l'i ment i 

da~::://::rt~, 
jrom de la font. El 
broc i el doll seran 
mínims. El l'Os, 
encastat al pavimem, 

~~:~~~~:::~~~faC:a 
de josa. 
Sielpaf./i sen•ia 
per mesuraria 
plaça, els bancs i 
elspedeslals 
sen•eixenper 
mesurarefpof.li. 
Els ba11cs seran de 
justa, utilitzables 
per tres COS/OIS. Efs 
pedestals tindran 
diferents mides; e/ 
més gran seda el 
corresponem a 11110 

efttllua eqiiestre, 
!altre a una figura 
humana dreta i el 
tercera 1111 bust. La 
base de lesteOriques 
escultures. de 
marbrefleugerame/11 
inclinat, s'aixeca de 
terrami(jançam 
UI/es columnes de 
secció minima. 
Noesprel'eula 
cof.locació de cap 
mena d'escultura. 

~a¡;s";,!l e'f'/::fe~tal 
que correspon a un 
bus/. 
Els contenidors de 
les jardinel'f's, de 
fus/a imputrescible, 
estaran fixa ls al 
pa1•iment. Els tes/os 
s'assegurara" a ells 
i podran renOI'Or-se 
quan calgui. Es 
posaran a un cos/ot 
del corredor cobert i 
sota els suports 
d'e¡ifi/adisses. 

/0 
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Una[o111 
monumental, 
[armada per das 
ren¡¡lesdesonidors 
d'mgua, éssimada 
alcoslalcomran" 
del pal· li. 
Ckupor/J una 
superficie 

1;s':e~i';~~~e~:a 
cincmelrts;fes 
boques d'ai"gua 
srguiron dirrctn"us 
drcrrixrnts. 

L'aigua brollara, 
capo un sol costat, 
en fonna de ltJmina. 
No hi haurtJ \'as; 
l'aigua es recollir/J 
entrtscanals 
pfOI'OCOlS en 
augmentar el 
pendent. 
La il·luminació 
s'obtédepun/S 
collmsasota el 
pol'imenl, protegiiS 
per ~idres 
irrompibles. 

!iidllf 
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0 
Parc de l'Escorxador 

Antoni Solanas 
Andreu Arriola 
Beth Gali 
Màrius Quintana 

El Parc de l' Escorxador està situat al límit occidental de 
l'eixampla Cerdà i ocupa una superficie equivalent a quatre 
il les de la trama Cerdà. La proximitat de la plaça d'Espanya 
(porta occidental de la ciutat), de la plaça de Braus i del 
recinte de la exposició del 29 on es troben edificis construïts 
en el primer quart dc segle, dotats d'un caràcter unitari i 
monumental, fa d'aquesta zona un lloc idoni per 
l'emplaçament del futur parc. 

E l parc s'estructura amb diversos e lements que junts 
configuren un espai compacte i ple. 

Una plaça pavimentada de grans proporcions, elevada 
respecte al nivell de la vorera, facilita les vis uals sobre la 
monumental escultura de Joan Mi ró, anomenada «Dona 
amb ocell>} col·locada al mig de l'estany. 

Al extrem oposat, l'ordre superior de la pérgola que 
atravessa el parc, estableix un li mit tisic a la pl aça a lhora 
que la re laciona amb la resta del parc. 

La pèrgola de doble ordre, acompanya el recorregut des 
d'un dels accesos del parc fi ns el bosc on se situarà un 
conjunt d'escu ltures d'en M iró pensades com a elements de 
joc. 

La pèrgola de fi neix un eix que articula les diferents parts 
actives del Parc: 

L,a gran plaça, la plantació regular de palmeres, les pistes 
de jocs obtingudes com bu idat regular de la vegetació, els 
espais de lleure i el bosc d'escultures mironia nes. 

El bosc d'arbres dc fu lla pers istents - pins i alzines 
principalment- voreja el palmera], les pistes de joc i la gran 
plaça, i resta enfonsat 1,60 m. respecte el nivell de la vorera 
dc tot el seu perímetre. Un sotabosc d'arbustes i plantes 
autóctones formalitzen uns recorreguts casuals sobre un 
terreny tapissat d'heura, pinassa o sauló. 

La part central de l parc, vorejada per la massa del bosc, 
s'estructura mitjançant una trama regu lar de palmeres que 
alhora que de limiten els espais per jocs, formen passeigs que 
es perden en el bosc. 

L'edifici situat allimit amb el carre r de Vilamarí, ubica els 
serve is propis del parc i ofereix l'unica façana edificada a 
l'Eixampla de Barcelona, centrada amb l'eix del carrer 
Conse ll de Cent. És un ed ifici lleuger, de planta bai xa i 
cobertes planes a diferents nive lls amb porxos que s'obren 
cap al parc, sota el qual es troba un aparcament soterrani . 

Els accesos al parc es produeixen per desdoblament del 
·mur perimetral, i es fan tange ncialment des de la cantonada 
de Tarragona amb Aragó, des de la cantonada enfrontada 
amb la plaça de Braus i des de l'e ix de Conse ll de Cent. 
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Plama i 
penpeclil'as de la 
proposta. 
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Plaça d'Espanya 
passeig Reina 
Maria Cristina 
Obra '" C.l.l r.S dt rtalitzadó. t n conuni amb la Firo de Barr:tlo"a 

Lluís Cantallops 
Miquel Símon 

Abans d'iniciar la tasca concreta de projecció i a petició del 
Delegat de Serveis d'Urbanisme i del Director de Serveis de 
Projectes Urbans, hom elaborà un «Informe sobre les 
possibles intervencions de recuperació de l'entorn de l'eix 
monumental plaça d'Espanya-Palau Nacional a Montjuïc)) . 

Aquest Informe descriu succintament les relacions entre 
l'Ajuntament i la Fira de Barcelona, regulades per un 
conve ni actualitzat el 29 de novembre de 1966; la situació 
de fet de l'ocupació de l'espai urbà l'any 1981; els 
condicionants de les possibles intervencions per a la 
recuperació d'aquest espai urbà com a espai públic amb 
plenitud d'utilització, i les alternatives de solució per 
resoldre el problema principal plantejat que no és altre que 
l'e liminació dels aparcaments d'automòbils de superficie. 

Aquest informe, que proposava finalment la definició de 
quatre unitats d'actuació per a la recuperació de l'espai urbà 
de l'eix monumental de Montjuïc, és reproduït parcialment a 
continuació. 

L'objecte d'aquest informe és de plantejar les diverses 
alternatives d'actuació en l'eix monumental plaça d'Espanya 
Palau Nacional de Mon~uïc a partir de les premisses que 
segueixen: 

-l'actuació és una intervenció d'urgència al marge del Pla 
Especial de la Muntanya de Montjuïc que l'Ajuntament es 
proposa de redactar per ordenar urbanísticament el Parc. 

- la proposta seria una so lució de compromís entre els 
aspectes emblemàtics i els funcionals , per tal de rendabilitzar 
al màxim la despesa de la doble perspectiva de satisfacció a 
la ciutadà i de funcionalitat de la Fira. 

Relació Ajuntament de Barcelona - Fira de Barcelona 

És regulada per un conveni actualitzat el 29 de novembre de 
1966 amb vigència fins aller. de gener de 1997. 

En relació amb el tema, objecte d'aquest informe, en el 
conveni hom defineix el recinte de la Fira i acorda la cessió, 
per part de l'Ajuntament a la Fira dels diversos palaus que 

ocupa actualment, i l'ús dels següents espais lliures: 
I. - La plaça de l'Univers 
2.- La superficie entre l'esmentada plaça, el Paral.Jel i el 

carrer de Lleida. 
3.- L'espai de l'anomenada via de Fèlix Escalas. 
4. - Els laterals de l'esplanada de Ja plaça de Ja Font 

Monumental a partir de qui nze metres de distància del 
cercle exterior de la Font lluminosa central. 

5.- La superficie lliure del quadrilàter format per Ja plaça 
d'Espanya, el carrer de Mèxic i les avingudes del Marquès 
de Comillas i de Maria Cristina. 

Aquests espais poden ésser acotats i tancats per la Fira, que 
¡x:lt construirhi pavellons provisionals per a exposicions amb 
les úniques limitacions de: 

- respectar la bellesa paisatgística 
-demanar permís a l'Ajuntament 
A més a més, mentre duri la Fira i els altres Certàmens, 

l'Ajuntament autoritza la Fira a utilitzar temporalment, des 
de 15 dies abans i fins a I O dies després, els següents espais 
o vies públiques: 

1.- La plaça del Marquès de Foronda i l'esplanada superior 
entre els palaus d'Alfons X III i de Victòria Eugè nia, tot 
deixant lliure la perspectiva de la calçada. 

2.- Les avingudes de Maria Cristina, de Rius i Taulet i del 
Marquès de Comillas , deixant lliure la visibilitat de la Font 
Monumental des de la primera de les esmentades avingudes. 
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3.- Les petites vies d'accés per davant dels palaus 
d'Alfons XIII i de Victòria, a la plaça del Marques de 
Foronda. 

L'única limitació temporal d'aquests espais públics és la 
de deixa r el paviment en eJ mateix estat en quê es trobava 
en iniciar-se aquesta utilització. 

Malgrat aquesta última condició, el conveni no conté cap 
descripció tècnica que prec isi l'estat del paviment en el 
moment inicial de la seva utilització per la Fira de 
Barcelona. 

En relación a l'àmbit d'aquest informe, la situació de fet, 
avui, és com segueix: 

- La Fira de Barcelona i els seus Salons Monogràfics 
han expe rimentat una notable empenta tant pel que ra a la 
importància dels certàmens (nombre de visitants, extens ió 
superficial ocupada, activitat econòmica generada, etc.) com 
pel que ra al temps d'ocupació del s espais públics que , en 
l'encadenament temporal de Salons Monogràfics, pot 
esdevenir pràcticament continu al llarg de tot l'any. 

Actualme nt el programa d'ocupació del firal només deixa 
buits els mesos de juliol i agost, de tal manera que 
l'ocupació temporal què es refereix el conveni esdevé de ret 
ocupació permanent. 

- La magnitud d'aquesta expansió i les conseqüencies 
que s'en deriven per a l'espai públic que ocupa la Fira no 
van ésse r previstes, ra quinze anys, en el moment de la 
signatura de l conve ni ; en particular, la reserva d'espais per a 
l'aparcament d'automobils i l'impacte visual del s necessaris 
cartell s de publ icitat no eren considerats en cap moment. 

- La Fira de Barcelona ha esmerçat una bona quantitat 
de diners en la conservació de l'interior de ls Palaus. Algunes 
de les intervencions de conservació, com la del palau de 
Victòria Eugènia, són gairebé modè liques. Però l'espai 
públic, que defineixen les façanes dels Palaus i els elements 
d'ordenació i mobiliari urbà, és completament abandonat; i 
les poques intervencions de què ha estat objec te foren 
rea litzades de manera barroera i sense cap cri teri. 

En aquest sentit convê de destacar com a característiques de 
la situació actual pel que ra a l'ús dels espais públics: 

I er. La presència aclapadora de ls automòbils privats la 
major part del quals no pertanyen als visitants de la Fira o 
dels seus Salons sinó als organitzadors, llogaters dels 
stands i treballadors de la Fira . L'extraordinària activitat 
de la Fira i dels seus Salons genera una demanda d'espai 
d'aparcament d'automòbils que comporta, ara per ara, 
l'ocupació de les voravies de les avingudes de Maria 
Cristina i del Marquès de Comillas i de les places 
d'Espanya i del Marquès de Foronda , de les rampes d'accês , 
etc. 

A més a més, l'aparcament que genera la Fira s'estén sobre. 
bona part de la resta del parc de Montjuïc i l'entorn urbà 
immediat. 

Els automòbils ocupen sense cap mirament tot l'espai 
utilitzable , fins i tot el que hauria d'estar reservat als 
vianants. Per facilitar l'accés de ls automòbils a les voravies 
elevades, han estat destruïdes les balustrades i les escales 
de pedra pe r tal de construir-hi rampes que sa lvin els 
desnivells. És acotat l'espa i públic, la via públ ica, amb 
barreres automàtiques per a re servar les places privades al 
se rvei de la Fira. La presència dels automòbi ls a les voravies 
no respecta ni tan sols els bancs i els seients de repòs. 

Els vianants han vist reduït el territori. que els és propi , de 
manera implacable. 

2ón. La discrecionalitat en la situació dels anuncis i cartells 

publicitaris de la Fira i dels Salons Monogràfics, sense cap 
respecte a l'espai públic que els acull , i en flagrant 
contradicció amb un dels pactes del conveni que obl iga a la 
Fira a respectar la bellesa pa isatgística de la zona i a 
deixar lliure la visibilitat de la Font Monumental des de 
l'avinguda de Maria Cristina. 

Alguns d'aquests cartells són d'una notable indigènc ia 
cultura l, com podeu apreciar en els gràfics que acompayem. 

Jer. L'abandó de ls elements que componen els complements 
d'urbanitzac ió és cons iderable. Arreu podem contemplar 
reixes rovellades i trencades adobades amb filferros , bancs i 
pedrissos mig enderrocats. ranals escapçats, escultures mig 
descompostes, etc. 

Àdhuc els elements urbans: quiosc de diaris i de begudes, les 
rents d'a igua potable i les cabines te lefòniques presenten, en 
els espais públics que utilitza la Fira , i en els immmediats a 
ella, els signes de Ja deixadesa i de la poca cura quant a 
l'enclavame nt i al disseny. 

4rt. Els elements de mobiliari urbà no desdiuen de la tònica 
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general de deixadesa que destiHa el conjunt. 
Els coberts de les parades d' autobús, en descarat connicte 

amb els pedesta ls de les banderes, envaixen els espais 
enjardinats i presenten un aspecte deplorable quant a 
conse rvació. 

En qualsevol projecte de recuperació de l'espai públic, 
aquests coberts haurien d'ésser eliminats i substituïts per 
altres de més escaients. 

Les baranes d'entrada i de protecció abandonades , els 
suports publicitaris inservibles i els pa ls d'enllumenat sense 
fanals, són, en gran nombre, en el recinte públic que la Fira 
uti litza temporalment. 

5è. Les restes d'endolls, d'instaHacions elèctriques 
inservibles i de suports de banderes sense utilitat actual 
s'acumulen a la F ira i al seu entorn. 

La condició de mantenir el paviment de l'espa i firal 
d'utilitzac ió temporal tampoc no s'acomple ix amb gai re cura. 

6è. Les escasses intervencions de la F ira en el 
condicionament de l'espai exterior tampoc no han estat gaire 
afortunades. 

Com a mostra va lguin de l'escala de granit de l' accés al 
palau de Comunicacions i la Premsa, i el paviment de 
l'entrada a la plaça de l' Univers. 

Aixó a part de la façana del palau de Ja MetaHurgia o de la 
simple eliminació dels coronaments ornamentals del mateix 
palau de Comunicacions. 

Condicionants de les possibles intervencions 

Dels sis aspectes que conformen - i deformen- la real itat 
urbana en el moment present, cinc són de solució 
relativament fàc il a parti r de la voluntat política de 
recuperació de l'espai públic urbà expressada tant per 
l'Ajuntament com per la Fira de Barcelona. En efecte, és 
perfectament fac tible: 

-Controlar l'expressió gràfica dels cartells publicitaris de la 
Fira, llur posic ió i ll ur re lació amb l'entorn urbà i edificat. 

- Redissenyar, renovar o restaurar els complements 
d'urbanització, com són els fanals, les escultures, les re ixes 
o les baranes. 

- Substituir els elements de mobiliari urbà,com és ara els 
bancs, les parades d'autobús , els quioscs o les fonts , per 
d'altres de disseny més correcte i de situació més escaient. 

- Eliminar les restes inservibles procedents d'anteriors 
manifestacions firals i restituir els elements arquitectònics a 
llur condició anterior. 

- Refer les petites intervencions que han desvirtuat l'espai 
urbà o arquitectònic i substituir-les per d'altres més adients, 
en relació amb els edificis exixtents. 

Solament un dels aspectes comentats en l'apartat anterior, el 
de l'aparcament d'automòbils que genera Ja Fira, obliga a 
una intervenció molt més profunda, i la seva resoluc ió 
condiciona totalment qua lsevol alternativa de recuperació 
funcional o emblemàtica de l'espai urbà de l'e ix monumental 
de Montjuïc. I això és relativament indepe ndien de les 
activitats que hom vulgui realitzar en els Palaus del fira l, 
sempre que aquestes activitats, com és de desitja r, generin la 
concurrència d'un nombre important de pe rsones. La qüestió 
és més greu pel fet que l'espai del recinte de Ja fi ra està 
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ocupat per edificacions en més del 50 % de la seva 
superficie, i els espais que l'envolten -el Poble Sec a 
Llevant, l'Eixample al Nord i Sants a Ponent- estàn entre 

Objectius del projecte. 
Identificació detall ada de les intervencions 

els de major congestió urbana de la ciutat. La recuperació de l'eix monumental de Montjuïc és 

La situació actual, amb els automòbils ocupant totes les plantejada com una operació integra l, de la qual la unitat 

avingudes de Maria Cristina, de Rius i Taulet, del Marquès que correspon a aquest projecte bàsic, és una primera 

de Comillas, el carrer de Lleida i de les places d'Espanya i intervenció parcial, acotada per les limitacions temporals i 

del Marquès de Foronda, i arribant en els dies de més econòmiques que comporta una obra d'aquesta volada. Cal 

afluència fins a la mateixa avinguda del palau Nacional, fer d'entrada aquesta precisió perquè tant l'anàlisi de l'estat 

evidencia les necessitats d'aparcament que genera la F ira i actual, i per tant la identificació detallada dels elements 

la impossibilitat de plantejar qualsevol recuperació de d'intervenció, com les propostes que seguiran, han estat fetes 

l'espai públic sense resoldre prèviament la qüestió dels tenint present que totes les actuacions són dirigides a la 

automòbils que han d'aparcar en la proximitat dels Palaus recuperació del caràcter públic i representatiu d'aquest espai 

d'exposició i que , en bona part, pertan yen a pe rsonas que, si bé en el procés d'envelliment i degradació física ha 

directament o indirecta relacionades amb la Fira , que no són estat perdut en bona part, roman en la memòria col· lectiva 

els visitants. com una de les imatges emblemàtiques que defineixen la 

La recuperació de l'espai públic passa per l'eliminació total personalitat urbana de Barce lona. 

dels automòbil s dels espais que ocupen actualment i que La recuperació de la imatge, però, ha de venir acompanyada 

inicialment estaven destinats als vianants , i en particu lar de: de la plenitud de l'ús de l'espai pels ciutadans, possibilitat 

-La plaça del Marquès de Foronda en els seus dos nivells que tots ells, en discórrer a través de l'Avinguda o en aturar-

i en les rampes laterals d'accés. se en els moments de contemplació, puguin apropiar-se 

- La plaça de la Font Monumental en l'espai situat davant d'aquest espai 'urbà sense els entrebancs que causen la mala 

del pavelló de la C iutat de Barcelona. disposició dels elements o l'acumulació d'andròmines. En 

-Les voravies de l'avinguda de Maria Cristina. aquests dos sentits cal entendre l'avinguda de Maria Cristina 

- Les voravies i les terrasses de la plaça d'Espanya. com l'avantsala urbana del parc de Montjuïc que, a partir 

Això significa l'eliminació d'aparcaments de superlicie en un del node estructural de la plaça d'Espanya, convida a 

àrea de 24.600 m2 que, a una miQana de 20 m2 per plaça penetrar al bell mig del Parc amb la imatge llunyana del 

d'aparcament, representa l'eliminació de 1.230 llocs. palau Nacional, vis ualment apropada per l'escala 
monumental de l'edifici i l'atracció que exerceixen la Font 

Concreció de les actuacions immediates.Àmbit del projecte Monumental) les cascades que davallen entre les dues 
· es~alinates. Es un espai emine ntment dinàmic que incita al 

Com a conseqüencia de l'informe precedent, l'Ajuntament de recorregut i que dulcifica una ascensió de gairebé 50 metres 

Barcelona decidí d'emprendre la construcció d'un aarcament entre la cota de la Plaça i la del Palau. 

subterrani a l'avinguda de Rius y Taulet i concretar que la Tots els elements urbans de l'Avinguda ajuden aquesta 

primera unitat d'actuació per a la recuperació de l'eix interpretació: des de Ja forma en semicercle de les façanes 

monumental de Monjuïc seria la acotada entre la plaça dels pa laus de Transports i Comunicacions i del Vestit a la 

d'Espanya i l'avinguda de Rius i T aulet. plaça d'Espanya, passant per les fites-porta que simbolitzen 

El projecte de l'aparcament ja ha estat aprovat i l'obra de les torres venecianes bessones, fins al riune que tenien els 

construcció adjudicada amb procediment d'urgència. llums, els espàrrecs d'il· luminació, els pals de les banderes i 

Convindrà ara definir amb precisió l'àmbit d'aquest projecte les fonts laterals, tot convida a la penetració al Parc i a 

bàsic, que per la seva naturalesa exclo1,1 les obres de la dirigir Ja mirada vers l'objectiu inicial d'aquesta penetració. 

subestructura de l'aparcament de Rius i Taulet, però no les Les façanes principals dels Palaus, a ambdós costats de 

obres emergents d'aquest aparcament com ara les edícules, l'Avinguda, gairebé sempre han d'ésser contemplades 

les rampes i les escales que hom haurà de projectar en d'escorç, i no semblen tenir altra missió que la d'acotar 

coordinació amb els autors del projecte i d'acord amb l'espai i convertir-se en un marc indiferent en el qual se 

l'empresa adj udicate ri a. L'àmbit que comprèn aquest situen els elements propiciadors del moviment ascendent. 

projecte bàsic està limitat per: Aquesta sensació era portada fins a les últimes 

-al Sud: la balustrada que separa la plaça de la Font conseqüències en la combinació sincronitzada dels jocs 

Monumental de l'avinguda de Rius y Taulet. d'aigua, llum i color ideats per l'enginyer Carles Buigas, amb 

-al Nord: les dues vorades de les voravies de la plaça efectes tan espectaculars com !'«ona de colors '' • on els 

d'Espanya, encarades als dos palaus d'entrada a l'exposició: diversos colors «queien>' en cascada des del palau Nacional 

al palau número u o de Comunicacions i Transports i al fins a la plaça d'Espanya en onades successives. 

palau del Vestit. Totes les propostes d'un projecte de remodelació de 

- a Llevant: la façana dels palaus de Comunicacions i. l'avinguda de Maria Cristina haurien de potenciar els 

Transports, l'entrada a la plaça de l'Univers i la façana del objectius d'unitat del conjunt i possibilitar una total 

palau de Congressos. integració dels elements de diferent naturalesa -escales, 

- a Ponent: la façana del palau de la MetaHurgia . Uums, fonts, banderes, palaus i vegetació- en un disseny 

El projecte s'extén a l'espai públic delimitat, sense cap harmònic que reforci el caràcter d'aquest espai. 

intervenció en les faça nes, seriosament deteriorades, dels A partir d'aquests objectius de l projecte, les intervencions 

palaus esmentats. seran de dos tipus: eliminació dels elements originals 
obsolets i de ls afegits que contraiuen la idea, i la proposta de 
nous elements coherents amb ella. 

Les intervencions d'eliminació són descrites i justificades a 
continuació. 
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Plan/a de la 
proposta. 

J 
I 
' 

De Nord a Sud són: 
a) La supressió de la boca d 'entrada al Metro, de 

construcció recent, situada a l'enfi lada del ParaHel. 
Aquesta boca, independentment del disseny barroer de 

l'edícula , està pèssimament situada al bell mi g del pas de 
vianants , i que només és possible de situar allí on és. El 
perllongament del túnel, fins a trobar una de les dues 
antigues boques del Metro transversal centrades amb 
l'avinguda de Maria Cristina, permetria d'eliminar aquest 
element incòmode, enutjós i contradictori amb la imatge que 
hom pretén de donar al conjunt. 

b) L'enderroc de la balustrada que tancava l'antic recinte de 
la Fira i l'alliberament total de la base de les torres 
venecianes. 

Aquesta balustrada degué projectar-se, afegida als altres 
elements del conjunt, per tal de controlar l'entrada al recinte 
de l'Exposició. La fàbrica original està avui ma lmesa pel pas 
del temps, per Ja manca de manteniment i per les 
intervencions que ha sofert, com ara les dues rampes d'accés 
a les oficines de la Fira i de la companyia Ibèria. Per les 
fotografies dels anys 1929 i 1930 es pot comprovar que 
aquesta balustrada fou construïda al final , sobreposada a la 
Plaça sense massa cura en el disseny. Les quatre estàtues -
reproducc ions de pedra artificial- estan en molt mal estat 
de conservació. A més a més, el lliurament de la balustrada 
contra la base de les torres venecianes sembla una solució 
improvisada en corre-cuita que desvirtua considerablement 
l'esveltesa de les pròpies torres. Per altra banda, el sistema 
de taquilles a la plaça d'Espanya i de torns d'accés al 
recinte del fira l ha esdevingut totalment obsolet, i avu i no 
tindria cap senti t tomar-lo a implantar. Per això, 
conseqüentment amb la idea d'eliminar tot allò que sigui un 
impediment a la transparè ncia de l'espai urbà, hom proposa 
la supress ió d'ambdues balustrades, i en el seu lloc la 
construcció de dues grans escalinates com a pòdium dels 
palaus de Transports i Comunicacions i del Vestit. 

e) Eliminació de la reixa d'entrada al recinte, entre les torres 
venecianes, que avui ha pe rdut tota funcionalitat. 

Seccions per/as 
fonis la/erols i per 
la rampa. 

d) La substitució dels dos coberts de la parada del microbús. Pmpeclil'a de la 
Sense comentaris. propos1a. 
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e) L'eliminació de les fonts de l'Avinguda. Aquests fonts no 
són les originals dissenyades per a l'Exposició del 29. A 
més a més, moltes d'elles han estat suprimides en construir
se el pa lau de Congressos i les rampes d'accés a les voravies 
de l'Avinguda. Avui formen un conjunt delmat, que sobreviu 
sense cap ritme, havent perdut el destí origina l. 

f) El trasllat de l conjunt d'andròmines enfront de l'entrada a 
la plaça de l'Univers; vestigis d'intervencions inconnexes de 
dificil classificació que, pel cap baix, convé evitar que 
desvirtuïn la remodelació dc l'Avinguda a l'espera que sigu i 
poss ible d'intervenir en un nou disseny de la plaça de 
l'Univers. 

g) La substitució de les esca les latera ls que complementen 
l'accés a la plaça de la Font Monumental des de l'avinguda 
de Rius i Taulet. 

Aquesta substitució d'uns elements afegits, de disseny no 
massa afortunat, és possible d'integrar-la en el projecte de 
sortides de l'aparcament subterrani en construcció. 

Propostes del projecte 

A la plaça d'Espanya, ultra l'eliminació de la boca del 
Metro i de la balustrada, proposem les següents 
intervencions: 

a) Nou disseny de les dues boques del Metro centrades amb 
l'avinguda de Maria Cristina 

Les noves boques serien oberten en forma de ventall en els 
costats exteriors a la calçada de l'Avinguda, ampli ant fins a 
9 metres cadascuna de les entrades, que actualment en tenen 
4 i mig. 

Les baranes de protecció de l'edícula se rien de formigó 
.armat bui xardat rugós; els graons de granit amb bandes de 
carborúndum antirelliscós; els passamans en tub de ferro de 
dues polzades. E l disseny és d' una absoluta simplicitat i 
confia tota la seva efectivitat en la forma oberta, de di ns a 
fora, relacionada amb les directrius que marca l'entorn i amb 
la voluntat d'incitar a l'utilització de ls passos subterranis i 
del transport públic. 

b} Escalinata d'accés al nivell dels palaus del Vestit i de 
Transports i Comunicacions. 

Eliminades les balustrades i les rampes d'accés dels vehicles 
a les voravies, proposem la construcc ió d'una esca linata 
continua de graons de granit, amb un replà intermedi. 

L'escalinata trencaria el canvi dels dos paviments dels dos 
nivells de la plaça d'Espanya: el que prové de les voravies 
de l'avinguda de Maria Cristina, que se rà de formigó, i el de 
la pròpia Plaça fins a les torres venecianes, que serà de 
llambordes de basalt o de granit. L'escalinata no seria 
lliurada contra les torres ve necianes com ho feia la 
balustrada. Seria perllongada per darrera de les torres fins 
&.ls pódiums de les banderes. 

En mantenir el nivell del graó superior en una cota constant, 
l'escalinata es lliuraria contra el pendent de l'Avinguda i 
desapare ixeria, transformada en rampa, en la proximitat del 
pòdium. Això permet als minusvàlids de salvar amb 
comoditat la barrera arquitectònica de la graonada . 

e) Paviment de les voravies de la plaça d'Espanya. 
Tal com hem dit, seria de llambordes basàltiques o 

granítiques en la plataforma inferior. Les llambordes serien 
petites, col·locades en forma de ventall o de semicercle, i 
lliurades al peu de la graonada o de la vorada. Per tal de 
protegir els vianants i evitar el pas dels veh icles a la voravia, 
hom proposa de disposar fites de protecció de granit -o de 
material i disseny que l'Ajuntament tingui establert- al llarg 

de tota la vorada, entre les torres venecianes i el Paral-lel i 
la Gran Via . 

d) Restauració de les torres venecianes. 
Hom proposa l'alliberament total de la base de les torres i la 

restauració, per susbstitució del sòcol de pedra artificial amb 
peces de nova execució i idèn tic disseny; la restauració de 
les glorietes superiors i de les cobertes de majòlica; la neteja 
dels fusts d'obra vista. Proposem també el trasllat dels 
aparells de comandament dels jocs d'aigua -llum de 
l'Expos ició del 29 (avui obsolets, però potser dignes de 
conservació en un museu de la tècnica) i una restauració 
mínima de l'espai per tal d'evitar que continuï el procés de 
degradació. 

A l'avinguda de Maria Cristina són proposades les següents 
intervencions: 

e) R estauració dels pòdiums de banderes. 
La restauració comportaria la substitució o el folrat amb 

nova ped ra artificial i l'ampl iació dels pòdiums. 
També la substitució dels pals de les banderes per altres 

d'acer inoxidable de nou disseny. 
f) Substitució dels coberts de parada de l'autobús. 
Hom dissenya rà nous coberts d'acer o alumin i i vidre o 

metacrilat, de menor dimensió i de forma no contraposada 
amb els pòdiums de les banderes. 

g) Fonts laterals. 
Es proposada la constru<.cio de 44 fonts , 22 a cada voravia, 

al llarg de l'Avinguda. Les fonts tindrien 2 brolladors de 6 
metres d'alçada cadascuna. El ritme posicional dels 
brolladors reproduiria el volum dels espàrrecs lluminosos de 
l'Exposició del 1929. Las bases de les fonts serien 
rectangulars, de 6,50 metres d'amplada per 9,30 metres de 
llargada cadascuna. Aquêstes bases estarien escalonades per 
salvar el desnivell entre les torres venecianes i l'avinguda de 
Rius i Taulet. 

La imatge final de l'Avinguda reproduiria , amb aigua i llum, 
la mateixa imatge dels espàrrecs il-luminats, amb una 
diferència important: l'escalat de llum estaria al nivell de la 
tecnologia contemporànea de l'enllumenat -gran 
iHuminac ió i baixa iluminància- , a diferència del que hom 
podria aconseguir amb la reproducció literal dels espàrrecs 
que , per mantenir la necessària baixa lluminància, obligaria 
a uns nivells d'il-luminació que avui ens semblarien pobres. 
Les fonts estarien coordinades amb la Font Monumental, les 
cascades i els projectors del palau Nacional per tal de 
reconstruir l'espectacle d'aigua, llum i color en la seva 
integritat. 

h) Jardi11eria. 
A l'entorn de les fonts proposem de plantar gespa a la banda 

de Ja calçada de l'Avinguda i arbusts a la banda de la 
voravia . Al llarg de les façanes dels palaus, i en la 
imposs ibilitat de restaurar i reconstruir allò que ha estat 
malmès , enderrocat o tractat sense consideració, hom 
proposa de plantar una filera de xiprers o arbres del mateix 
tipus, de gran dimensió, que es constitueixin en teló de fons 
vegetal continu. El xiprers es tarien separats dos metres entre 
si i dos metres de les façanes dels palaus i, a la nit, estarien 
iHuminats per una sèrie de focus coHocats a la voravia: 

Entre els arbusts (pitosporum} que voregen les fonts se 
situarien uns tarongers retallats com els actualment 
ex ixtents. 

l) Enllumenat públic. 
Seguint el mateix ordre rítmic de les fonts , proposem fanals 

de lO metres d'alçada de ferro colat, amb llanternes per 
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contenir dos tipus de focus , uns amb llum de balisa per quan 
funcionin les fonts i els altres per iHuminar les calçades i les 
voreres. 

En el cas d'interessar, en una primera etapa, podria estudiar
se la recuperació dels fusts de bona part dels fanals existents 
en l'actualitat. 

j) Edlcules de l'aparcament. 
Serien dissenyades en consonància amb allò que ja hem dit 

de les boques del Metro. 
Les sortides d'ascensor es farien coincidir amb les escales 

laterals de la plaça de la Font Monumenta l. E ls ascensors 
d'accés al parking podrien transportar minusvàlids, i ambdós 
serien del tipus oleodinàmic per tal que puguin arribar fins a 
la cota del carrer de Rius i Taulet, sense que sobresurti la 
sala de màquines pe r damunt de la plaça de la Font 
Monumental. 

El recinte de recorregut es construiria empotrat a la Plaça 
més enllà de la balustrada de separació. El registre del 
recinte es podria fer des de la mateixa Plaça. 

k) Restauració de la balustrada i de l'escalinata que 
separen la plaça de la Font de l'avinguda de Rius y Tau/et. 

La restauració tindria per objecte la restitució de les fonts 
petites , al centre de l'Avinguda, de les escales, dels pòdiums 
de les banderes i de les balustrades late rals. 

/)Eliminació de l'escala i del pas subterrani de l'avinguda 
de Rius y Tau/et. 

La construcció de l'aparcament obliga a desplaçar ve rs el 
carrer de Mèxic el pas subterrani del circuit. Les escales 
d'accés a aquest pas esdevenen, per tant, imi.tils. En el 
moment de procedir a l'eliminació de les escales hom 
proposa també de remodelar la zona d'accés a la sala de 
màquines de la Font Monumentalll!llb les intervencions que 
segueixen: 

1) eliminació total de les escales, de la graonada i dels 
replans. 

2) reconstrucció de la balustrada i del pòdium de banderes. 
3) desplaçament de l'entrada a la sala de màquines fins al 

mateix plom de la paret de Ja balustrada i eliminació del 
petit vestibul de l'entrada. 

4) construcció d'un mur de pedra de mamposteria ordinàri a 
per tal de contenir les terres del talús enjardinat, seguint el 
mateix pendent de les terres. 

m) Construcció d'uns serveis públics sanitan's sota la plaça 
de la Font Monumental 

Amb una disposició exterior simètrica a la de l'accés a la 
sala de màquines de la Font, és inclosa en el projecte la 
proposta de construcció d'uns serveis públics sanitari s. 

Aquesta instaHació és absolutament necessària en aquesta 
zona del parc de Montjuïc. Els dies de festa s'apleguen, 
només per contemplar l'espectacle de les fonts, entre 10.000 
i 20.000 persones. Això a part de les grans concentracions 
humanes amb motiu d'actes com les competic ions 
esportives, els actes polítics , les fires, les revetlles, etc. Els 
serveis projectats eviten d'afectar l'arbrat existent, encara 
que es projecten enterrats sota la plaça de la Font 
Monumental. Foren projectats per servir simultàniament a 
unes 30 persones. Hom ha tingut en compte Ja necessària 
dotació per a minusvàlids. 

n) Nova tanca de la plaça de l'Univers. 
A partir de l'alineació posterior dels xiprers de la voravia de 

llevant hom proposa, a la plaça de l'Univers, Ja construcció 
d'una tanca metàHica. Aquesta tanca seria provisional, a 
l'espera de Ja remodelació definitiva de la mateixa Plaça. 

o) Sistematització del mobilian· urbà. 
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Les peces de mobiliari urbà serien situades en un ordre 
estricte a les voravies de l Passeig, a ambdues bandes de 
l'Avinguda i al costat dels palaus del firal. Els bancs, les 
papereres, les cabines telefòniques, les fonts públiques 
d'aigua potable, els plafons indicadors i els pa ls de les 
banderes se situarien en nombre i posició adient al llarg de 
l'Avinguda, d'acord amb les respectives funcions. Així, els 
plafons indicadors i les cabines telefòniques estaran vora les 
portes d'accés als palaus. Els bancs i les papereres seran 
repartits uniformement al llarg de l'Avinguda en un ritme 
ordenat que marquen les fonts. Els bancs són del tipus 
romàntic, amb els peus de ferro colat i els llistons de fusta i 
s'agrupen de dos en dos enfront del salt que fan els vasos de 
les fonts. A cada banda se situa una paperera. Entre banc i 
banc hom plantarà una massa arbustiva de pitosporom per 
tal de donar continuïtat a la barrera que formen els elements 
de mobiliari urbà. Equidistants al llarg del Passeig, hi 
hauran 8 fonts d' aigua potable, també de ferro colat, amb 
brocs de metall. 

El conjunt de tots aquests elements de mobiliari urbà es 
projecta situat damunt d'una plataforma, a la manera de 
voravia separadora del flux del trànsit de ls vianants , que en 
alguns moments pot esdevenir de notable intensitat. Aquesta 
plataforma té 18 cm. d'alçada i 1,20 metres d'amplada, i 
permet d'elevar el punt de vista de les persones assegudes i 
preservar-les de les molèsties que podrien causaries les 
persones en moviment. 



Plaça de Las Na vas 
Obro"aHizada. 

Daniel Na vas 
Neus Sole 
Irnma J ansana 

L'aprofitament de què ha estat objecte el sòl a la ciutat ha 

alliberat un buit en la trama urbana d'aquest sector de dificil 
definició des del seu propi petimetre. 

En la plaça que s'hi projecta, l'espai ll iure ha estat 
introduït des de la imposició d'un ordre geomètric que es 

precisa en els punts de plantació de les palmeres. Sense altra 
lògica que la de la pròpia quadricula, capaç de repetir 
indefinidament el seu ordre. És des d'ell que es dibuixa el 

recinte, enlairant-se sobre el teixit urbà on s'inclou com una 
petita muralla de planta triangular. 

Els espa is restants seran solament perceptibles des de llur 

relació amb aquesta. L'escultura d'en Rebull resta aïll ada 
des de la seva condició de peça tinica que domina tots els 

indrets de la plaça. 
Hom es reconeix des de l'esplanada de les palmeres. A 

manera de sala hipòsti la, on les columnes haguessin estat 

substituïdes pels arbres, és la sala anterior, prèv ia. El 
passeig principal, un cop travessat el sostre de palmeres, ens 

l'assenyala l'escala com a Unica entrada al recinte. 
El carni, a través d'ella, finalitza en el vèrtex d'aquest 

triangle, punt d'esgotament del recinte i a partir del qual 

. , __ j ,,,o 

DEL 

només ens serà possible la contemplació, tant de l'estàtua en L 
~;n~.rimer terme com a l'ordenació boscosa que li ~erve ix de 

L'evocació del bosc, lluny del recinte, sinuosa üni a que es 

trenca all à on l'ordre és innacessible, establirà un diàleg amb 

aquest a través d'un eix: 
La linia de sutura que dibuixen els pollancres, mur verd a 

través de l qual endinsar-se a aquest petit bosc. L'ordenació 

ara se' ns desdibui xa tant en volum com en plan ta. Hi 
creixen arbres diferents i es definirà solament pel contorn 
que proporcioni la seva vegetació en el temps. 
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Parc de 
l'Espanya Industrial 
Avanl-proj~tt gu.on)·ador en 1111 roncu~ nsrringit. Projtctt incf6s tll el 
prtuuposl d'/lwcnions dt /98J (1.•/au). 

Luis Peña-Ganchegui 
Col·laboradors: Montserrat Ruiz, Anton Pagola 

Objectius del Pla Espec ia l de 
Rerorma Interior 

Els objectius del Pla poden condensar-se en: 

A. Desenvolupar, d'acord amb la Llei del Sò l i el seu 
Reglament de Planejament, les previsions del Pla G eneral 
Metropolità de Barcelona per al s terrenys de l'antiga fàbrica 
de l' ccEspanya Industrial )), tenint en compte les previsions de 
l'Exm. Ajuntament de Barcelona per a l'execució, a partir de 
1981 , d 'un parc amb equipaments: Parc de l' Espanya 
Industrial. 

B. Definir e ls limits de l'àrea objecte del Pla, de ixant-ne 
fora (per costos econòmics i socials innecessa ri s) l'i lis 
triangular definida pel ca rrer de Premià i de l'Autonomia pe r 
un costat, i prec isant-ne les vores amb l'Estació de Sants per 
l'allre. I tenint en compte que les actuacions urbanístiques i 
constructi ves es fan en terre nys de propietat municipal, 
llevat en situacions de limit amb la RENFE, a cavall entre 
programes d'aquest (per remodelació que hom ra en aquest 
Pla de l'accés rodat, previst des del carrer de Premià) i 
tractament de superficie en voreres que hom situa sobre 
estructures de l' Estació de Sants. 

C. Estructurar el parc de l'Espanya Industrial quant a 
composició i organització d'usos i a rquitectures diverses 
referides a equ ipaments, dotacions, instal·lacions i e lements 
propis d'un parc , a partir d 'un Projecte Bàsic unitari que 
garanteixi un resultat final coherent i harmònic. 

D. Redactar les ordenances per a les ed ificacions que hom 
preveu. 

E. Redactar el pla d'etapes ·i l'estudi econòmico-financer a 
partir del Projecte Bàsic. 

Punts de partença del Projecte Bàsic 

E ls punts de partença del Projecte Bàsic no són sinó els de 
la memòria de l'Avantprojecte presentat al concurs, les 

observacions i recomanacions ·de la «Comissió dc Selecc ió~> 
expressades en la seva acta de veredicte del concurs (20-XI-
81) i el programa definitiu elaborat d'acord amb els punts 
anteriors per la ((Direcció de Serveis de Projectes Urbans ~~. 

Les termes del drac de Sant Jordi 

El parc de l'Espanya Industria l és uactat com unes te rmes 
contemporànies. Retornar Ja cultura del cos i de l'esperit 
com a generadora d'un fet urbà ha presid it l'enfocament 
adequat perqué l'arquitectura es converteixi en esdeveniment 
de ls desigs d'una població amb un programa allibe rador i 
hi:dic , tant evident com positiu. 

Si parlem de termes és perquè aque lla cultura està 
fonamentalment unida a la de l'aigua a través de ls banys 
públics , i per donar una continuïtat a la tradició med iterrània 
i romana. L'Aigua és protagonista en tota la composició del 
parc per damunt dels altres tres elements fonamenta ls que el 
constitueixen: la Terra, l'Aire i e l Foc. 

Però aquests quatre elements no són presos aquí pass iva
ment i contemplativa, com en els pa rcs romàntics, per 
compondre perspectives polaritzades i evocac ions iJ.Justrades 
referides a les ciències i a paradigmes arquitectònics 
continguts a l'enciclopèdia Ua sense sentit en un món 
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Planta del parc. 

Secciansia/çatsdel ------------------

projecte. 
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contemporan i on el paper il·lustrat ha girat 180o degut a l 
coneixement generalitzat que proporcionen els nous mitjans 
de comunicació visual i de locomoció); així com tampoc per 
il·trar i evocar un paisatge prèviament elaborat per un 
quadre que òbviament no es correspon amb la tasca que s'ha 
imposat la pintura contemporània. 

L'Aigua , la Terra , l'Aire i el Foc tenen una funció activa, 
mitjançant la composició arquitectònica, referida a l cos entès 
com el desenvolupament del mateix cos mitjançant l'allibe
rament del sexe i la pràctica de l'esport, tant formalment 
com lúdicament. I també referida a l'esperit, no tan sols en 
allò que suposa aquella actitud respecte a l cos sinó també en 
allò que aquells elements posaran en acció: la capacitat 
imaginativa de la poblac ió per a la participació en un «teatre 
total» basat en els focs d'artifici , la música , la nàutica i 
l'atmosfera creada per l'aigua i el bosc urbà. I no fem amb 
això altra cosa que continuar en l'enteniment d'un recinte 
urbà, encara que referit a una cultura i llocs de significació 
distinta , tal i com, amb plena acceptació d'ús i fruïció, hom 
manifesta en la construcció de les places de la Trinitat i de 
la Pinta dels Vents a Sant Sebastià, junt amb la dels Furs a 
Vitòria. 

El parc, doncs, entès com a recinte urbà que desenvolupa un 
saló on la naturalesa resta dominada i e ls seus e lements 
convertits en arquitectura com una necessitat que tê la ciutat 
de l'artifici com a condició indispensable per a escometre la 
seva essencial vocació de transmissor i activador de la 
cultura i la civilització. 

Si parlem de recinte que hom desenvolupa en forma de saló 
és perquè, per més abundor del que hem dit anteriorment, la 
superficie i e l lloc on és desenvolupat el parc no té cap dels 
atributs que permetin les fugides, perspectives i recorreguts 
com són entesos en els tractaments del s del XIX. 

El recinte està compost de forma i manera que les 
perspectives són fraccionades , múltiples, no polaritzades, 
però té, en canvi , vi sions totalitzadores, tant puntuals com 
en recorrCgut, que fan comprendre i abraçar Ja totalitat com 
a recinte. l també hom ha d'entendre que l'escala 
d' intervenció i e l programa, en trobar-se entre allò que és 
domèstic i e l gran parc , no permeten la jardineria puntual ni 
les àrees especifiques per al tapís norai. 

Però aquest saló compost d'aigua i bosc urbà havia de tenir 
uns lími ts, un d'exterior i un d'interior perquè definjs un 
recinte, un recinte definit per elements arquitectònics. 

E lements arquitectònics referits a les funcions d'accedir, de 
l'automòbil , de la il·luminació, de Ics fonts , del programa i 
dels carrers existents que donen lloc a formes discontinues i 
puntuals, necessitats d'un element unificador que els 
relacioni, tot racionalitzant i donant significant a l tantes 
vegades referit saló urbà. Aquest element unificador és de 
distinta naturalesa segons que hom tracti de la necess itat 
d'un sòcol per a resoldre l'arquitectura subte rràni a de 
l'Estació de Sants o la situada, com desenvolupament del 
programa refe rit al poliesportiu, piscina i gim nàs , a la 
mate ixa cota que el saló. Amb el ben entès que aquest sòcol , 
resolt en forma escalonada per a permetre seients i punts 
informals de visió del parc així com graderies per a les festes 
i espectacles diversos , serve ix de pedestal a les fonts i fanals 
per un costat i a la coberta i pórtic de l contenidor de jocs 
coberts per l'a ltre. De forma i manera que l'encontre 
d'aque lls dos sòcols dóna ocasió a l tancament de l parc per 
l'aigua, i a una composició escalonada de saltants d 'aigua de 
la qual emergeix el Gran Drac de Sant Jordi. Drac de foc i 
d'aigua que permetrà, a més de donar un senyal d' identitat 
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inequívoc, de reactivar i d 'estimular la imaginació del nen 
que podrà introduir-s'hi per seguir el curs dels tobogans 
enmig de l'aigua (soluc ió que considerem imprescindible per 
a superar la pobresa del s dissenys posats al servei dels jocs 
infantils). 

Naturalesa ben diferent té el saló en el seu costat S. i S.O. , 
on la ciutat s'estén en ill es fraccionades, diverses i irregulars 
amb ca rrer perimètric , i al qual desemboquen altres de 
distinta direcció. Dur-hi l'aigua , per definir perí mètricament 
el recinte i formar la barrera imprescindible, ha estat el 
mecanisme que permet d' integrar l'arqu itectura existent, 
modesta, però que pren sentit juntament amb un cana l 
d'aigua i de bosc, alhora que els carrers de l'Autonomia i de 
Watt adquireixen un punt de fugida enfocat en fonts 
comarcades pels arbres. 

Però no ocorre el mate ix amb el carrer de Muntadas degut 
al fet que la casa del Mig i e l parvulari estan relacionats 
amb la porta d'entrada enfocada pel carrer de l' Espanya 
Industrial. Manteni r la porta i la tàpia existent a partir del 
parvulari, formant un sub-recinte, és la solució adoptada. 

Amb el ben entès que aquest sub-recinte resta tota lment 
absorbi t pe l bosc urbà. Completem aquest sub-recinte amb 
la construcc ió del geriàtic i del club d'ancians adossat a la 
tàpia, i obrim un pórtic a l carrer de Llobet. Aquesta posició 
del geriàtric permet de localitzar, en una zona ben definida 
dels bosc i en contacte amb els carrers de la ciutat, tot el 
programa convenc ional del nen, l'ancià i la joventut si tenim 
en compte que aquell pòrtic resol l'entrada a Ja possible 
unitat escolar que hom situa damunt el mateix pòrtic per 
resoldre e l començ i la fi de l'edificació que dó na al carrer 
d'Ennengarda. Però també aquest pòrtic articula amb tota 
l'arquitectura que desenvolupa el programa esportiu cobert. 

Hom veu de seguida que aquestes dues portes d'entrada són 
de naturalesa ben distinta, per llur relac ió tant amb els 
carrers esmentats com amb el sub-recinte ja mencionat, de 
les. que hom situa relacionades amb l' immens espai que 
constitueix l'entorn de l'Estació de Sants. Aquestes dues 
últimes estan a l'un extrem i l'altre del carrer situat enfront 
de l'Estació. Una, la situada al final del carrer de Premià, és 
una porta complexa en forma d'edifici ambigu , però ben 
definit formalment. Una porta per a l'automób il i e l vianant. 
resolent la dife rència de cotes que ha produït e l cobriment 
del ferrocarril , en forma de rampes , tant per a l'accés al 
carrer baix com per a l'accés al saló i a l bosc urbà 
mitjançant reixat i petit pont. Edifici ambigu sí, que acu ll a 
la vegada l'aparcament d'embarcacions, peti ta drassana amb 
cabina de control, junt amb un templet a la part alta com a 
mirador rematat amb una coberta de llum natural i artificial 
resolta amb una estructura de roda de bicicleta. 

I a l'a ltre extrem un gran reixat aïlla com a fons del Drac a 
fi de d.onar entrada al parc a través del pont que constitueix 
la coberta del gimnàs, tot permetent la seva il·luminació 
lateral. 

Entre aquestes dues portes, els grans fana ls són entesos com 
a grans fusts de 15 metres que contenen una escala de cargol 
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1•ianants i del 
automóbildesde la 
plaça de l'estació de 
Sants. 



Secci6 i alçat del 
poliesportiu i la 
piscina coberta. 
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d'accés al capitell en forma de balcó-mirador puntual (però 
també per a situació de trompetes i clarins per a la música i 
de focs d'artifici) que hom remata amb una gran bola de foc 
sostinguda pe l fust més petit d'aque ll a escala de cargol. 

Grans fana ls, que defineixen la façana del parc, recollits a 
l'un costat i l'altre pel templet de llum, i el Gran Drac de 
Sam Jordi , de foc i d'aigua, que té al seu fons el gran reixat 
d'entrada. 

Arquitectura fragmentada però posada en valor pel gran 
sòcol escalonat que emergeix de l'aigua. 
Ja hem dit que l'arquitectura del sub-rec inte ha de restar 
immersora en el bosc, i ara hem de dir que la façana de 
l'arquitectura esportiva és constituïda pe l seu sòcol, del qual 
emerge ix subtilment la coberta del gimnàs com a pont i 
solament l'altra coberta , amb una altura de tres metres a 
cornisa, de l'espa i que alberga la pisc ina i el poliesportiu. 

La unitat escolar i el sa ló d'actes són peces indicades amb 
emergències ambigües per a resoldre amb el projecte 
definitiu a l'acabament de l'edificació al carrer d'Ermen
garda. 

Donat el meu afer en el tema de Places , enteses com a 
recintes i ja desenvolupades, la construcció és de pedra 
rosada de Lleida i en la forma que hem vingut fent en 
aquelles Places. I resoldrem l'estructura de l'arquitectura 
esportiva amb vidrieres de marcs i muntants metàl·lics, en 
forma de ganivet, i vidres dobles tal i com hem desenvolupat 
en els meus edificis per a la Ú.F.G. i en el saló central de 
l'Ajuntament d' Eibar. Amb el ben entès que el cobriment 
envidrat seria de vidre armat i translúcid blanc, i l'opac amb 
teula vidrada en blanc, tenint en compte que el Gran Drac 
anirà recobert amb grans escames de ceràmica igualment 
blanca i vidrada. 

El tema de l'aigua és resolt mi~ançant el gran atuell informal 
rodejat de graderi es esglaonades de ped ra pe r un costat i 
banc del mateix material per l'altre, i en contacte amb el 
bosc. Aquest atuell informal tindrà un fons de còdols amb 
algun pedruscall per a possibilitar la fauna aquàtica , i hi 
situem una piscina reglamentària amb un trampeli amb 
pedesta l de pedra però resolta abiguament, donant lloc a una 
ill a horitzontal senyalitzada per xiprers . 

El gran bosc és entès com a sala hipòstila d'arbres, 
totalment pavimentada amb lloses de pedra, en la il ·lumina
ció és encaixada amb els recs de recollida d'aigües i re&atge 
dels sots al voltant dels arbres. D 'aquesta manera el bosc 
urbà de plàtans permet la situació de bancs de saló, a escala 
domèstica, que poden ser lleugers o de pedra. 
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Nostra Senyora 
del Port 
Cril~ris i obj«tius d~ plant}amnt ¡Nndems d'apro•·a(ió ptr la Comissió Mun itipa/ Pumtllltnl 

Raimon Torres 
Jaume Sanmarti 
Col·laboradors: Nestor Pellicer, Marcel Duch. Joan Rodon 

Aquest reconeixement urbanístic del àrea N .S. de l Port 
Zona Franca és el resultat de sis anys de treball a l barri. 

A partir del treball d 'anàlisi de la zona ret per Piano Grup 
l'any 1977 ( i entregat novament a l'Ajuntament el maig 
de 1980, en una reunió a Ja Conselleria del Districte 
presidida pe l Sr. Abad) s' ha arribat a una entesa del 
problema blogal d 'un barri que compta amb 150 ha., una 
població d 'uns 55.000 hab., una densitat mitjana de 
600 hab . i una dotació de 50 ha. d'indústria, que ens permet 
iniciar un programa d 'actuació per parts, essent un del s 
objectius primers el d 'humanitzar Ja part de la ciutat que ens 
ocupa. 

No em enfocat el treball a partir d'un nou anàlisi. perquê 
cre iem que aquest ja ha estat fet , però sí l'hem encaminat 
cap a intentar iniciar les solucions i propostes d 'actuació que 
hem considerat més adients a les necessitats actuals. 

Dc l'aprovació del PGM fin s ara han passat sis anys. Un 
temps més que sufic ient per comprendre i conèixer els 
problemes que comporta l'ex istència de I'Unica llei que 
controla i intenta ordenar e l territori de Ja nostra ciutat. 

L'anàlisi dels documents del POM a escala I :200, i els 
treba lls de camp consistents en una lec tura minuciosa de 
tota l'lirea reconeguda ens ha pennes comprendre el 
significat dc la lle i vige nt en cada una de les situacions de 
problemlitica urgana que analitze m. Evidentment e l POM 
qualifica el sòl. però no contempla cap intent d'anàl isi urbà 
ni tampoc d'inici dc forma li tzació. 

Volem que aquest treball vagi més enllà en la seva 
primera fase de recone ixement i que la formulac ió d'uns 
criteris i objecti us generals serve ixi per poder iniciar unes 
actuacions concretes i especifiques al sector, dins del marc 
d'ac tuació de l'Ajuntament de Barcelona. Les operacions 
que proposem són fruit d' un real coneixement de cada una 
de les situacions concretes exposades , defugint un nivell de 
proposició abstracte avançant un primer nivell de compromís 
forma l per resoldre cada una d 'elles. 

És important i necessari ressaltar la participació dels 

propis habitants del barri en aquesta tasca. No podem negar 
l'existéncia i và lua dels pactes entre l'associac ió dc veïns i 
immobi liàries avalats per l'Ajuntament , molts d 'ells per 
actualitzar i alguns encara vigents (Cas Ferrera, Estrelles 
Alte s). El se u coneixement ens ha permês reforçar el sentit 
de més d 'una de les propostes. 

Els documents desti nats a infonnació urbanística ens 
ensenyen bàsicament la característica hetereogênia de l barri 
en quant a volums, espais lliures i usos. Cal simplement 
comparar zones com la d'Estrelles Alte s, en el sector nord 
del barri amb una dens itat superior neta de 1.500 hab. en el 
barri de Cases Barates i fins i tot amb e l seu immediat barri 
del Polvorí . Una simple lectura de l fotop là de vol de I 978, 
que acompanyem, ens ho demostra. . 

Cal subratllar la prev isió de 2. I 53 vi vendes per constnr. 
que juntament amb les I I .852 edificades dóna un tota l de 
14.005. Aquesta xifra ens dóna una cabuda (sostre total del 
barri) de 56.020 persones, que representa respecte el sòl 
residencial una densitat mitjana de més de 540 hab. per 
hectà rea. 

Actualment hem dc ressa ltar el caràcter recessiu de l barri 
on, segons les nostres dades. existe ixen més de 900 vivendes 
desocupades . 

Pel que fa a les instal·lacions d'equipament cal dir que si 
bé existe ixen diverses escoles en el barri (veure document 
U 05) ens trobem que Ja majoria de centres d ' EGB en 
funcionament no compleixen amb l ' estàt:~dar vigent, referent 
als metres quadrats de sòl per a lumne. Es important 
senya lar fets com l'existència d 'escoles com la de la Seat 
sense terreny dc jocs suficients i fi ns i tot sense una lirea 
delimitada que indiqui el terreny propi de l'escola. 

Pel que fa als sistemes d'espais lliures en el plànol IV. 87 
recollim el legislat pel PGM i adjuntem el sòl lliure no 
edificat. Aquest plànol ens renecte ix clarament la gran 
existènc ia de sòl no edificat i só l lliure en el barri , en total 
estat d 'abandó. 

La proposta global pllinol PG 07 intenta una estructuració 
de les zones lliures del barri c reant una xarxa de carlictcr 
preferentment peatonal superpos ta a la xarxa viària rodada, 
que potenciï la comu nicació de les diferents parts. 

Considerem també necessa ri potenciar recorreguts 
peatona ls relligant espais de nova creac ió en e l que ha 
d'ésser el centre principal d'equipaments de l sector, unin t 
equipaments destinats a escoles , centres socia ls, centre 
esportiu, parróquia, nou dispe nsari. i fins i tot no oblidant la 
seva connexió amb el parc de Magòria. 

La proposta neix de la voluntat d 'estructurar un conj unt 
de parts diverses -subbarris-, que han anat creixent 
autònomament de manera que en certs casos han esdevi ngut 
comuni tats amb personalitat pròpia. La decidida actuació a 
nivell d'estructura i disseny dels espais lliures ha de 
pennetre fonnular un entramat bàsic sobre el que el conjunt 
dc barris que forme n el sector es retrobi i s'articu li . 

Entenem que l'actuac ió de reequipament ha d 'ésser 
prioritària, així com no es pot deixar dc banda ta qüesti ó de 
la renovació i remode lac ió de ls habitatges existents que no 
reuneixen condicions mínimes ni ta promoció d 'una decidida 
política de compra de sostre reside ncial ara vacant. 

En els dos supostos, equipament i habitatge, cal una acc ió 
coordinada en la que el carrer, la plaça i el jardí urbà i en 
definitiva l'espai ptlblic siguin l'e lement estructurant 
d'arquitectures noves i velles i qua lificador de la ciutat 
volguda. 
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Planejament vige11t 

f~i~~~~rne;;ll o en 
trdmit. 

Vi rendes actuals. 

Vil•endesactuals. 

Equipaments 
actuals: Escolar 
(E), esportiu(D), 
relí"giós (R), sanitan" 
(S)icívic(C). 



Via/sa nirel 
metropolilà que 
afecten al bard: al 
Nord i al Sud, l'iais 

que delimitan el 
reconeixement, en 
traç discontinu rio/ 
de primer ordre de 

comunicació entre 
la ciutat i ef bam· 
del Pon 

Zones lliures: sol 
quo/ificatcom 
equipament, i zona 
¡•erde al P.G.M. i 
sollliu"edijicabfe. 
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Vials en projecte 
P.G.M. 

Patdmoni 
municipal. 



Vials nous en traç 
11egre i vials 
suprimits en gris. 

Vials a ni1•e/l 

:::~7/{:~~:: que es 
/.-suprimir pas 
enlairat Magoria. 
2.-suprimirpas 
soterrani carrer 
Mineria. 

1~J.C.~mir el 
4. - Modijicarfa 
posició del vialllmit 
d'Hospitalet. Enllaç 
amb el Pla Parcial 
Poligon Pedrosa a 

~~~Ï~~/,.e:,;ir tràfic 
pesat en el passeig 
de la Zona Franca. 
Projecre de passeig 
arbolar. Reducció 
del tr4ficrodar. 
6.- Suprimir 1•ial. 
lnadequar 
topogr4ficament. 
Eltraçgruixmostra 
la proposta per el 
tràfic pesat ien 
punts la creació 
~):;c,~sset/: 
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Proposta de 11ous 
equipamenrs: 
escolar, centres 
socials cívics 
administrarius, 
sanitari i cultural. 

Zones lliures de 
IIOI'a creació 
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===-==:-= Recolificació del 
sol. 

Actuacions de 
plalleame/11: PER!, 
Pla Especial de 
R¡iforma lmerior; 
PB, Projecte Biuic; 
P.U.; Projecte 
d'Urbanització; 
E.D. Estudi de 
Detall; S, Sanitan· 
E11negre, Pro}«te 
Bàsic i Execu1iu. 

Adquisició del Sol. 
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Sililació de les 
propos1es d'acmació 
pun/1/GI. 

A:Magoria; 
8: Estre/lesA/les / 
lnduslrias!l fecalli 
ques; C: La Vinya; 
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1: Poil•ori. 

D: Casa del Reflou·e 
I Can Clos; 

E: Parroquia; 
F: Port Vell; 
H: Bascula I Foc. 

G: Cepsa-Sant1\•eri; 
P: Cases barates; 
J: Cantunis. 
K: Philips; L: Seat; 

M:Mercat; 
N: Pedrosa Hospi
talet. 
0: Jnduslria. 



Magòria (A) 

Delimitació 

Gran Via, Barri del Polvorí, carrer de la Química, i 
carre r Trajano. 

Situació actual 

Sector amb habitatges, terciari i indústria; situació de 
mixtHicació d 'usos que ocasiona noffibroses molèesties al 
veïnat. Nivell de consolidació del teixit urbà molt irregular, 
amb tipologies heterogènies de gran volum enfront a la 
Gran Via. Espai urbà (<tancat>) entre aquests edificis alts i 
un espai lliure incontrolat. L'entrega de l teix it urbà amb el 
faldar de Ja muntanya no està resolt. 

Naus induslria ls modernistes de Foment, a la cruïlla 
N. S. del Pon i Gran Via, susceptibles de rehabilitació i 
utilització com equipament. Actualment afectades per un 
carrer en projecte que proposa un pas enlairat sobre Ja 
Gran Via. 

Planejament 

El PGM consolida l'ordenació anterior (sectors amb 
calificació 18) i preveu una fona càrrega viària sobre el 
sector amb propostes discutibles (pas enlairat sobre la Gran 
Via) i d'altres inviables , (vial d'accés al Polvorí) pels forts 
pendents del terreny. Estudi de detall illa Ciba-Geigy, 
aprovat per l'Ajuntamentjuliol81. 

Criteris i obj ectius 

Reduir les previsions del PGM relatives a la vialitat i 
supressió del carrer que supona el pas enlairat sobre la Gn¡n 
Via, el vial de connexió Magória-Polvorí, amb la consegüent 
recalificació de l sòl a 17-6. 

Prolongació del carrer Fuenflorida reconvertint part del sòl 
destinat a sistema viari cap a zones verdes, com annexe a la 
residència i com entrega amb la muntanya de Montjuïc. 

Gestió 

Preferentment pUblica. 

Projecte de parc de la falda N.O . de la muntanya de 
Montjuïc, limitat pel carrer Fuenflorida, escola Pau Vi la i 
barri del Polvorí, reforçant l'accés de vianants a aquest 
barri. 

Projecte d'urbanització de ls carrers Fuenflorida i del Port, 
amb les zones ve rdes colindants, fent per a vianants el vial 
previst pel PGM al darrera dels habitatges FOC. 

Compra naus industrials dc foment i projecte de 
rehabilitació per a equipaments. 

Estrelles Altes-indús. mecàniques (B) 

Delimitació 

Gran Via, Passeig Zona Franca, N. S. del Port i carrer de Ja 
Fundició. 

Situació actual 

Sector residencial de gran densitat neta (1.660 hab./Ha.) 
que compta amb usos aliens com l'edifici de la Seat i petita 

indUstria. Teixit recent molt consolidat, encara que d'una 
manera heterogè ni a, a excepció del triangle delimitat pe ls 
carrers Fundició, N. S. del Port i FFCC amb habitatge de 
desigual tipologia i edat. 

Planejament 

EI PGM consolida l'ocupació del sòl amb blocs d'alta 
densitat, junt amb tipologies més convencionals de cases 
entre mitgeres en illa tancada. 

Existència de pactes veïns-propietat Estrelles Altes que 
significa la cessió de 3.500 m2 per equipaments (gene r 80) i 
veïns-IndUstries Mecàniques que significa la 
cessió 14.300 m2 per a parc urbà (abril79). 

Projecte d'urbanitzac ió en estudi de la vorera del passeig de 
la Zona Franca i escala accés al Polvorí. 

Projecte d'ajardinament i equipaments annexes a l' interior 
de l'i ll a d'IndUstries Mecàniques (en estudi). 

Criteris i objectius 

Canvi qualificació de sòl àrea seat cap a industrial 
(de 18 a 22). 

Creació d'un sistema d'espais lli ures amb la màxima 
coherència, que relligui els elements actuals d'accés al 
Polvori, redissenyant-los amb els de nova creació, espai 
lliure a l'interior de l'illa, sistemes viaris i espai lli ure de 
nova creació a la cruïlla N. S. del Port i FFCC. 

Supressió pas nivell inferior carrer Mineria. 

Gestió 

PUblica. 

Projecte general del sistema d'espais lliures, que comprèn 
l'interior de l'illa fins el barri del Polvorí, amb les seqüències 
intennitges. 

Projecte i execució del centre social Estrelles Altes, 
biblioteca i parc urbà (en estudi). 

Estudi de detall volumètric de l'illa triangul ar, pe r tal de 
donar-li un acabat coherent i zona verda annexa. 
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Compra de sò l per a espais lliures. 
Creació d 'una servitud de pas des del carrer de la Mineria 

fins el parc de l' interior de l'illa, similar a l'existent al carrer 

N. S. de l Port. 

La Vinya (C) 

Delimita ció 

Passe ig Zona Franca, carrer Fundició, FFCC i Alts Forns. 

Situació act ual 

Sector predominantment residencia l. 
Teixit de desigual configuració i consolidació a cada banda 

del carre r de N. S. del Port. Existència d'edificac ions sobre 

parcel·lac ió antiga amb valors ambiental enfront a la 

massificació de les construccions més recents. 
L' illa delimitada per l'Av. Zona Franca, Fundició, N. S. del 

Port i Alts Forns no està consolidada totalme nt i per tant, 

pot ésse r subjecte d'actuació. 
L'altra amb construccions de desigual tipologia i morfologia 

presenta greus problemes de descomposic ió volumètrica. 

Planejament 

El PGM preveu la redacció d' un PERIa l'ill a compresa 

entre la via del FFCC i el carrer de N. S. del Port, el que 

comporta l'afectació de gran nombre d'habitatges amb 

façana aquest, degut a la seva previsible ampliació. L'illa es 

planteja com illa tancada, ( 13a), amb una reserva per a jardí 

públic al seu extrem nord. 

Criteris i object ius 

Recuperar l'interior d'illa gran, per serveis, comerç i àrees 

de vianants. 
Potenciar la comunicació de vianants pel seu interior, per tal 

d'unir el jardí urbà de nova creació, enfront al carrer. 

Fundació amb zona lliure de l sector Farrera. 
Reconversió del carre r de N. S. de l Port en eix cívic, de 

vianants, amb reserva per al transport públic. 
Disseny del nou carrer dels FFCC de manera que actuí com 

element de transició urbana i via de trànsit sense ocas ionar 

un efecte barrera al límit de l barri. 

Gestió 

Privada a partir d'un PERI i un estudi de detall promogut 

per l'Ajuntament. 

Estudi de detall de l' illa delimitada per l'Av. Zona Franca, 

Fundició, N. S. de l Port i Alts Forns i, creac ió d'unes 

servituds de pas per afavorir l'accés transversal. 

Estudi d'ordenació de volums , reubicació res idencia l i 

conservació edifica tória re lativa a l' ill a, delimitada pels 

carrers N . S. de l Port i FFCC (PERI). 
Execució del projec te en cu rs relatiu al Passe ig de la Zona 

Franca (arbrat i urbanització). 

Polvori (I) 

Situació actual 

Sector amb habitatges, equipaments públics i esportius 

privats, i espais lliures no urbanitzats . 
Alt nivell de consolidació del te ixit residencial, amb 

tipologies diferenciades i homogènies dins de cada barri: 

habitatges Polvorí, Policia Nacional i FOC . 
El paisatge d'aquest sector es caracteritza per una topografia 

molt accidentada sobre Ja que s'aseuen amb dificultat els 

diferents nucli s. 
La relació entre la part baixa, La Vinya , Farrera, etc. , i el 

parc de Montjuïc es formula en una successió de plans i 

forts pendents que originen llocs ben diferenciats. La relació 

entre aquests no esta resolta, per la manca d'una 
infrastructura adequada i planejada prèviament a la 

construcció. 

Planejament 

El PGM introdueix un canvi d'ús al sector fronterer amb 

Magòria, qualificant-lo de parc i jardí urbà. 
Qualifica tanmate ix tot el sector sud afectat de fortes 

pendents com equipament comunitari (7c) i els voltants del 

Polvorí com nou parc urbà. 
Proposta de creació d'un vial d'enllaç amb Magória, de molt 

difïcil rea lització degut als fo rts pendents del terreny. La 

modificació traçat carrer Segura sí és acceptable. 

Criteris i objectius 

Restaurar edifici s i entorn Polvori i proposar Ja utilització 

com a museu o equipament cultural. 
Creació d'un centre d'EGB a l'actual aulari. 

Ampliació xarxa viària per obtenir una connexió del nucli 

residencia l ¡ctel Polvorí amb els barris de N. S. de l Port i Can 

Clos amb via ls de petita secció vorejant les instal· lacions del 

C.N. Montjuïc. 

Gestió 

De cai re públic. 

Adequació de la qualificació urbanística actual 6c i 7c de 

manera que sigui possible un Us mix te de la zona: escolar, 

equipaments cu lturals i espai lli ure. 
Projecte de l nou carrer que uneixi el Polvori (carrer Segura) 

amb Can Clós, urbanització de l'accés a la muntanya de 

Montjuïc , pels espa is lliures que envolten les instal·lacions 

C.N. Montjuic. 
Projecte centre d'EGB annexe a l'ac tual aulari i 

equipaments annexes d'ús mixtc (escola-barri). 
Urbanització de l'encreuament carrer Segura (nou tram) i 

carre r FFCC, solucionant els problemes de rasants existents 

(diferida a la desaparició dels FFCC). 

Can Farrera-Can Clós (D) 

Delimitació 

Alts Forns i Passatge Can Clós, muntanya de Montjuïc, 

carrer del Foc i Passeig Zona Franca. 

Situac ió actual 

Delimitac ió Sector amb habitatges , te rciari i equipaments amb fort 

Prolongació ca rrer Mineria, FFCC, prolongació Alts Forns i predomini del primer. 

carre r Segura. Una escola a cada extrem del sector: Enric Granados, al 
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sector Farrera, i Isaac Pera! a Can Clós. Gestió Nivell de consolidac ió del teixit urbà irregular i heterogeni, ==----------------amb grans diferències tipològiques i volumètriques (Barri de Mixta , Ajuntament-propietaris-veïns, amb necessària Can Clós en procés de renovació edificatòria i il la Farrera). iniciativa per part municipal. 

Planejament 

El PG M incrementa la dotació de zones verdes de l sector 
amb una gran parcel·la entre via FFCC i Can C lós 
(renovació urbana 17-6 que queda desmillorada per un excès 
dc dotac ions viàries). 

Pacte veïns-propietat Can Farrera-Ajuntament (d'abri l de 
1978), que significa la cessió dc part del pati inte rior de l' illa 
construïda amb la Casa Rellotge , com a parc i centre social, 
aixi com la cess ió a l'Ajuntament de l'illa (escola Enric 
Granados) per a zona verda i equ ipament escolar. 

Projecte d'ajardinament per l'Ajuntament del sector de 
l'escola Enric G ranados. 

Projecte Ajuntament plantació d'arbres-urbanització franja 
Passe ig Zona Franca. 

Guarderia Bressol afectada per ampliació carrer de l Foc. 
Projecte de nous habitatges de l PMH a La Capa. 

Criteris i objectius 

Reduir previsions vialitat PGM, potenciant el ca rrer del Foc 
i l'eix civic de l Passeig Ntra. Sra. del Port, fent per a 
vianants el nou vial projectat, paral·lel al primer. 

Sistematitzar el conjunt d'espais lliures i recorreguts, Can 
Farrera-La Capa-Can C lós, potenciar relació de ls nuclis 
residencials. 

Completar les dotacions d'espais lliures i recorreguts, Can 
de l'escola Enric Granados, amb possibilitat d'utilització 
complementàri a pels veïns en horari no escolar. 

Necessitat de formulació coherent de les parts edificades i 
pendents d'execució, coordinant-les amb els espais interiors. 

Coordinació imprescindible amb les propostes sectors E, 
F,C, i H. 

Estudi d'ordenació volumètrica a l' illa Farrera. 
Revisió i actualitzac ió dels pactes Ajuntament-Farrera. 
Projecte de centre social, guarderia bressol , i urban ització 

parcial interior illa Farrera. 
Requalificació ús del sòl dc 13a. a 7a. i 6b. 
Projecte bàs ic de l sistema d'espais ll iures i inici 

urbanització, pe r fases (sector comprès entre Can Farrero i 
Can Clós). 

Execució projecte en curs relatiu entre Farrero-Can Clós, 
re lacionat amb el parc urbà de nova creació. Rehabilitació 
de la masia existent pe r a ed ifici d'equipaments o annexe a 
l'interior. 

Parròqui a-Assil (E) 

Delimitació 

Carrer del Foc, carrer Cincell, Passeig Zona Franca i Ntra. 
Sra. del Port. 

Situació actual 

Sector amb una estructura urbana mixta 
habitatge-equipaments, amb edificis industria ls afectats pe l 
PGM . 

Nivell de consolidació urbana irregular, amb volumetria 
heterogènia. 

Ex istència de la guarderia Collcerola i l'Escola Especial, 
parròquia i guarderia Bressol afectada per ampliació carrer 
de l Foc. 

Espai continu comprès entre el Passeig de la Zona Franca 
i Ntra. Sra. del Port, que es pot convertir en l'element 
estructurador de tots els equipaments del sector. 

Dotacions esportives importants, F.C. Ibèria infrautilitzades. 
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Planejament 

PGM consolida la vocació d'equipament del sector, afectant 

les indústries existents que han de desaparèixer. 
El PGM determina un solar de remodelació pública ( 14a). 
Cessió de l'Ajuntament a Ja General itat d'un solar per a la 

construcció d'un centre de BUP. 
Acord municipal d'enderroc de l'antic asil de vells. 

Criteris i objectius 

Substituir els habitatges vell s darrera la parròquia pe r 
equipaments (ampl iació escola parroquial). 

Estructurar els espais lliures i de nova creació relacionan
los amb els equipaments. 

Desplaçar la guarderia Bressol a ill a Farrera. 
Emplaçar garderia Collcerola i Escola Especial al solar de 

l'indústria afectada. 

Gest ió 

Prefe rentment pública. 

Estudi de deta ll d'ordenació volumètri ca de tot el sector 
amb estructuració d'espais lliures i equipaments. 

Projecte d'escola BUP (en tràmit). 
Compra de sòl i enderroc d'indústries afectades. 
Operació de renovació de l' illa de la parròquia Ntra. Sra. 

del Pon, amb el trasllat de residents i enderroc poste rior dels 

habitatges annexes a la parròquia . 
Projecte i trasllat de l'escola espec ial i guarderia 

Collcerola a un altre indret de l'àrea d'equipaments. 

Port Vell (F) 

Delimitació 

Carre r del Foc, carrer Cince ll, FFCC, i Ntra. Sra. de l Pon . 

Situació actua l 

Sector amb habitatges de tipologia de casc antic, amb petit 
comerç i ta llerets; d'estructura unifamiliar. 

Nivell de consolidac ió del teixit regular, amb un cen 
envelliment parcia l de l'edificació, el 60 % de ls habitatges 

estan gairebé reïnoses. 
Àrea encaixonada entre el vial Ntra. Sra. del Pon i la via 

del FFCC amb dues imponants actuacions d'equipament 
Centre Bàscula i Ambolatori. 
Deficitària urbanització dels carrerons interiors del sector. 

Planejament 

Les previsions del PGM consoliden el sector residencial. 
Dotació de 3.000 m1, a la cruïlla carre r de l Foc amb 

FFCC, destinats a Centre d'Assistència Sanitària, en projecte. 

Els vials Ntra. Sra. del Pon, FFCC en la seva ampliació 

(vialitat PGM) afecten les actuals alineacions de façana i 

molt cons iderablement. 

Criteris i objectius 

Requalificar l'ús del sòl en l'àrea destinada a Centre 
Assitencial; afegint una franja ll iure de 2.500 m1immediata 

per potenciar accès i reserva aparcament. 
Potenciar l'eix de vianants Bàscula-Parròquia. 
Tractament del vial Ntra. Sra. del Pon com eix civic 

relació, aminorant el seu trànsit rodat. 

Gestió 

Fonamentalment pública. 

Estudi detall at de remodelació d'habitatge i vi ali tat de tot 

el sector PERJ . 
· Realització centre sanitari assistencial (en projecte). 

Compra de 2.500 m1 de sòl, immediats al centre sanitari i 
realització de zona verda protecció. 

Bàscula (H) 

Delimitació 

Prolongació carrer de l Foc, Cementiri, i avinguda dels 
FFCC. 

Situació actual 

Sector constituït per un gran espai obe rt sense urbanitzar 
que conté els tallers i garatges de la Unitat de Neteja 
Urbana de l'Ajuntament i el Centre Social Esportiu de la 
Bàscula en construcció. Aquesta mixtificac ió d'usos és 
negativa per a la creació d'un futur parc d' importants 
dimensions, que lligaria el barri del Port Vell fins al 
Cementiri de Montjuïc. 

Planejament 

El PGM qualifica l'espai obert de parc i jardí metropolità 6c. 
Manté els tallers de la Unitat de Neteja com a sistemes de 

Serveis Tècnics. 
L'Ajuntament està realitzant obres al Centre Social

Esportiu de la Bàscula. 

Criteris i objectius 

Canvi qual ificació del sòl: Els Serveis Tècnics de la Unitat 

Neteja a Parc Urbà; i el Centre Social esponiu de la 
Bàscula de parc urbà a equipament comunitari existent (7a). 

Consolidar la vocació pUblica del lloc acabant els 
equipaments i urbanitzant les zones ve rdes previstes, com 

primera fase del Parc Oest de la Muntanya de Montjuïc. 
Potenciar eixos connexió Centre Social-Esportiu amb la 

res ta del barri: pe rllongament carrer Sant Eloi a través Port 

Vell i el vial d'accès a l'espai verd de Can Clós. 

Gestió 

Preferentment pública. 

Canvi qualificació del sòl i supress ió dels serve is tècnics 

neteja Ajuntament. 
Projecte i creació de parc urbà programat. 
Acabar les obres del centre social-esportiu la Bàscula. 

Cepsa Santiveri (G) 

Delimitació 

Carrer Cincell, via FFCC, carre r Motors, passeig de Zona 

,Franca. 

Situació actual 

Sector fonamentalment industrial amb un petit nucli residual 

d'habitatges (Santiveri). 
Teixit urbà consolidat amb tipologies volumètriques desiguals. 
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Vial central de N. a S. Carrer de l'Encuny (TroqueU) 
vertebra el sector amb una deficient urbanització. 

Espai marginat de la resta de l barri, amb fortes barreres 
tals com via FFCC, perllongació carrer Motors, nou vial 
inferior i Passeig de Ja Zona Franca. 

Planejament 

El PGM qualifica tota la zona d'i ndustrial , quedant afectat 
el petit nucli reside ncial. 

La fra nja lateral del FFCC es qualifica de Protecció de 
Sistemes Generals. 

La definició vial del PGM retall a una franja inferior del 
sector, la indUstria i l'habitatge existent amb una amplada 
desmesurada (carrer Motors). 

Criteris i objectius 

Traslladar el residu d'habitatge (Santi veri) cap a sectors 
res idencials de nova creació (Capa, Port Vell, etc.). 

Estructurar zones lliures. 
Urbanització nous vials. 
Potenciar carrer de Troquel, com eix de relació/comunicació 

amb la resta de l barri, a través de l'illa de l'Asil (E .) 
Creació d'una plaça pública amb un sub-centre 

d'equipament industrial. 

Gestió 

Gestió pública coordinada amb l'iniciativa privada. 

Requalificar I 2.500 ml aproximadament de sòl industrial 
a equipament, ambdós costats del final del carrer de 
Troque l. 

Projecte i execució de subcentre d'equipament industrial. 
Estructuració i urbanització xa rxa viària i espais verds. 
Trasllat dels residents a Santiveri cap a habitatges de nova 

creació (Capa-Port Vell). 

Cases barates (P) 

Delimitació 

Carrer C incell , límit Hospitalet, ca rrer Motors, Passeig 
Zona Franca. 

Situació actual 

Sector amb habitatges, equipament i zona industrial, amb 
fort predomini del primer, construïdes l'any 1928, amb 
superficies compreses entre els 20 i 40 ml. 

Notable nivell de consolidació de l teixit urbà amb una 
tipologia d'habitatges ben diferenciada i homogènia. 

A Ja part sud de l conjunt es troba un grup d' habitatges 
molt degradat i tipològicament heterogeni. 

Existència d'un grup escolar en bon estat, piscina 
municipal coberta i camps d'esport de recent construcció. 

Sector molt aïllat de Ja resta del barri. 

Planejament 

El PGM qualifica el sector de 18. 
El PMH preveu una remodelació parcial dels habitatges. 

Criteris i objectius 

Connectar el sector amb la resta del barri mitjançant la 

perllongació del carrer de l'Energia (en ll aç polígon Seat) i 
JX)tenciar el carrer Cincell d'enll aç amb el sector 
d'equipaments de l' illa de l'Asil, per tal de minorar l'actual 
aïllament respecte al barri. 

Ordenació del sector d' habitatges actua ls mitjançant una 
remodelació total manten int l'actual estructura urbana i 
augmentar Ja superficie d'habitatges. 

Ordenació del sector industrial a l'illa Cinceli-Zona 
Franca-Gasoli nera, suprimint els actua ls habitatges per 
incompatibilitat entre l' ús residencial i industrial. 

Homogeneïtzació de l'ús residencial a la resta del sector 
fins el terme d'Hospita let i carrer Motors per donar-li una 
major entitat urbana, proposta de canvi d'edificació de 22a 
a 18. 

Gestió 

Mixta. Ajuntament PMH i sector industrial. 

Pla especial de reforma interior corresponent a tot el 
sector. 

I. - Superar l'actual aïllament respecte a Ja resta del barri. 
2. - Augmentar la seva superficie i dotacions. 
3.- Remodelació dels habitatges pe r tal d'augmentar Ja 

seva superficie. 
4.- Que la infraestructura d'espais públics del barri, passi 

a integrar-se amb Ja general de tot el sector. 

Can Tunis (J) 

Delimitació 

Cinturó del Litoral, perllongació Ntra. Sra. del Port, 
perllongació Passe ig de la Zona Franca i carretera de 
circumvalació. 

Situació actua l 

Poblat gitano construït l'any 1979 per l'Aj untament de 
Barcelona per donar habitatge als barraquis tes del sector 
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afectats per la construcc ió de l cinturó del li toral. 
Constituït per 50 habitatges unifamiliars, locals auxiliars, 

centre social i l'Escola A vill ar C haborros. Aquest poblat 

està en unes condicions lamentables de conservació pe l que 
fa a les dotacions pú bliques: locals i centre socia l. El nivell 

de l'urbanització ês bo i els habitatges en condicions 
d'habitabilitat. 

Planej ament 

El PGM quali fica el sector com 6C. 

Crite ris i object ius 

Tam per la seva ubicació, qualitats geogràfiques, i vies de 

tràfic pesat que el voregen , no sembla un lloc adient pe r a la 
ubicació d'un parc urbà. 

Es proposa la seva requalificació per tal que sigu i possible 

destinar-lo a altres usos d'uti litat pública, mantenint la 
ti tularitat pública de l sól. 

La dotació d'espai verd que del PG M, podria ésser 
acumulada al paquet important del Parc de Montjuïc, 
vessant Sud/Oest concentrant els efec tius tècnics i 
econòmics en aquesta direcció, en lloc de dispe rsar-los 
creant i manten int nous parcs en entorns poc adients, degut, 

a les deficients condicions de l'entorn. 

Gestió 

Pública (Ajuntament PMH). 

Canvi de qualificació de l sector 6a a 14a (remode lac ió 
pública). 

Philips (K) 

Delim itació 

Gran Via, carrer Rad io, carrer Mineria, carrer Energia, 
carrer Fundac ió, Passeig de la Zona Franca. 

Estat actual 

Sector amb res idència, indústria. equ ipament i terciari: 
mixtificació d'usos que no sempre es troba feliçment. 

El te ixit urbà pràcticament conso lidat amb actuacions 

sectorials per reso ldre. Descompensac ió volumètrica entre 

tipologia industria l i residència de recent implantació amb 

façana al carrer Fundició. 

Pla nejament 

El PG M qual ifica un àrea dc 20.000 m1 aproximadament 

amb façana al ca rrer Energia per a equipaments comunitaris 

de nova creació. 
Consolida la vocació residencial i industria l dc la resta de l 

sector. 
Asigna un pe tit espa i a la cantonada passeig de la Zona 

Franca amb carrer Fund ició per a parc i jardí urbà (mig 
ocupat per un bloc reside ncial de nova creació). 

Prev isió d'u n pas subterrani a la cruïlla carrer Mineria

Passeig de la Zona Franca. 
Pla Parc ial en tramitació a l'illa de Pirelli (urbanitzable 

programat). 

Criteris i objectius 

Canvi de qualificació àrea d 'habitatges amb façana carrer 
Fundic ió d'ús industrial a ús residencial. 

Canvi d'ús de zona verda (segons POM) a residencial 
(edifici d'habitatges construït de nova planta passeig de la 

Zona Franca carrer Fundició). 
Requalificació de sòl industrial a equipament, a l'ed ifici 

escolar Estella Maris. 
Supressió del pas subterrani a la cruïlla carrer Mineria

Passe ig de la Zona Franca. 
Implantació Centre de Formació Professional i BUP a 

l'espai d'equ ipament illa Philips. 

Gest ió 

Preferentment pública i també privada-mixta. 

Ges tions canvis qualificació sòl. 
Compra de sòl per l'àrea equipament illa Philips i solar 

annexe amb façana al carrer de la Mineria. 
Redacc ió de l projecte de centre BUP i FP. 

Seat (L) 

Delimitació 

Carrer Fundició, passe ig de la Zona Franca, carrer Alts 
Forns, carrer Energia. 

Situació actual 

Sector mix te amb residència , i equipament escolar amb 
espais lliures de caire residual per Ja manca d'urbanització i 
l'ordenació volumètrica. 

Importància de l'equipament amb dos grups d'EGB, un 

Centre Ocupacional i parròqu ia Sant Cristòbal. 
T ipologia urbana de nou barri, amb espais oberts interiors 

poc diferenciats segons els seus usos. 

P lanejament 

El PG M, consolida el sector de sòl urbà, com a zona 
subjecta a anterior ordenació vol umètrica especifica. 

La proposta dc vialitat del POM afecta l'alineac ió façanes 

carrer interior Mecànica. 
Estudi de detall aprovat per l'Ajuntament ( 19-2-8 1) 

d'actuació a les cantonades carrer Alts Forns , passe ig de la 

Zona Franca (PROMOVE. S. A.). 

Criteris i objectius 

Projecte d'urbanització i di sseny de ls espais lliures entre 

blocs d'habitatges. 
Delimitar els espais lliures propis pe r als equipaments 

escolars. 
Estudiar la possible unificació, remode lació o alternativa 

de nou emplaçament dels grups escolars, que han passat a la 

Generalitat. 
Plantejar una alternativa a l'actuació residencia l 

PROMOVe, S. A. , carrer A lts Forns-Passeig de la Zona 

Franca. 
Potenciar vies comunicació transversal amb el barri del 

Port a l'Est del passeig de la Zona Franca, relligant-lo amb 

el sector del mercat. 
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Gest ió 

Mixte , Ajuntament, veïns, privada, Generalitat. 

Projecte d'urbanització dels espais lliures i d'equipament. 
Escoles Seat: Pla de reestructuració i acondic ionament. 
Pla de reequipamcnt ci vic i esportiu del barri relligat amb 

Ics escoles. 
Estudi detallat vies comunicació amb sector NE del port i 

projecte urbanització de Ja rambla del Mercat. 

Mercat (M) 

Delimitació 

Perllongament vial carrer Mineria, carrer Energia, carrer 
Alts Forns i carrer Alumini. 

Situació act ual 

Sector amb habitatges, terciari (Mercat Central) i 
equipament esportiu (instal·lacions Seat) i escolar (especial 
Ntra. Sra. de Montserrat), mês espais lliures. 

Dèficits espais lliures annexes a l'escola Ramon Casas, i 
d'espais lliures d'ús públic qualificats, donat el predomi ni del 
tipus «d'espai interbloc» de caire residual. 

Trama urbana consolidada amb una certa irregularitat i 
descompensació volumètrica d'alta de nsitat. 

Planejament 

El POM consolida l'i ll a com sòl urbà subjecte a anterior 
ordenació volumètrica, assignat una superfície per a 
equipament comunitari. 

Ex isteix un projecte de Serveis de Parcs i Jardins dc 
l'Ajuntament dc plantació d'arbres i ajardinament de l' illa 
compresa entre carrers Energia, Alts Forns, Alumini, amb 
Mercat Ntra. Sra. del Port. 

La part NO . d'aquest sector està afectada per Ja 
regularització de limits amb el tenne municipal de 
l'Hospitalet de Llobregat. 

Criteris i objectius 

Potenciar l'e ix urbà, Rambla del Mercat com element 
estructurant de ls sectors L. M. i N. de relació amb Ja resta 
del barri situat a l'Est del passeig de la Zona Franca. 

Completar la dotació d'espais ll iures d'ús escolar. 

Gestió 

Pública. 

Projecte d'urbanització dc la Rambla del Mercat. 
Execució de l'urbanització dels espais interblocs. 
Compra de sò l per equipaments. 

Pedrosa (N) 

Delimitació 

Situació actual 

Terrenys lliures sense urbanitzar en la seva part alta de l 
carrer Alts Forns a Foc,ústrics de recent creació. 

Cal assenyalar un edifici aïllat de PB+5, fora d'ordenació, 
actualment desocupat. 

Planejament 

El PGM qualifica la zona amb usos mixtes, equipament, 
zona verda i sector de volumetria específica ( 18). 

A nive ll viari hi ha una prev isió d'un carrer de 30 m, 
carrer Acer, des de l carrer Motors fin s la Gran Via amb la 
previsió d'un pas enlairat per sobre d'ella. 

L'any 1969 el MOP redacta el Pla Pedrosa amb una 
voluntat de crear una ciutat residencial, el PGM recollí l'ús 
.de sòl i l'ordenació (18). 

Projecte d'un grup d'habitatges per a gitanos, promogut 
per I'INV l'any 1978/79. 

L'any 1979 es redactà una proposta de reforma del PGM 
que proposava un canvi d'ús al sector d'Hospitalet, 
substitu int la residència per comercial i equipament 
(plànol 2). 

L'any 1979 l'Ajuntament de Barcelona, redacta i aprova 
inicialment el PERI del sector comprès dins del tenne 
mun icipal. 

Criteris i objectius 

Reestructuració de la xarxa viària prevista pe l PGM amb 
l'objecte de regularitzar i fer mês aprofitables els terre nys 
resultants per a equipaments i usos residencials. 

Regularitzar els límits entre els dos tennes municipals. 
Plantejar l'estudi de conjunt del sector amb l'Ajuntament 

d'Hospitalet (sector majoritari) . 

Gestió 

Carrer Alumini, limit amb Hospitalet, carrer del Foc i carrer De tipus públic Ajuntaments Barcelona-Hospita let, 
de la Mineria . Corporació Metropolitana i Institut Català del Sòl. 
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Redacció d'un PERI que reform i vials i relligui les trames 

viàries dels dos municipis, intercanviant els usos previstos. 

Compra de sòl per a equ ipaments i habitatges a la franja 

compresa entre els carrers Alumini i Nou limit amb 

Hospitalet. 
Permuta intermunic ipal de terrenys i fixació de nous 

timits . 
Rev isió del projecte de nous habitatges per a gitanos de 

l'any 1978179. 

Industria (O) 

Delimitació 

Carrer Alts Forns, passeig de la Zona Franca, carrer del 

Cince ll i li mit amb Hospitalet. 

Situació actual 

Aquest sector es caracteritza per una tradicional i important 

implantació d'indústria des de grans aglomeracions fins a 

naus industrials seriades, insta(.Jacions de recent construcció 

al costat d'altres mig enru nades, amb unes altes cotes de 

desordre visual. 
Entre mig de les edificacions hi resten solars sense 

edificar, alguns de grans dime nsions. 
La trama viària que articu la al conjunt del sector, està 

constituïda amb vials asfa ltats amb una inc ipient 

urbanització, i d'altres que es constitueixen en autèntics 

clavaguerons a cel obe rt. 
A l'extrem Sud es situa el Centre Professional de la Seat. 

Planejament 

El PO M consolida aquest sector com a industrial (22a) 

alliberant dos parce l·les , destinant·les a parcs i jardins, de 

forma inadequada; sense estructurar, amb obertura de nous 

carrers, llu r trama viària. 

Criteris i object ius 

Trencar la rigidesa del sector amb Ja creació d'un eix de 

N. a S. que enll acés el barri de «Cases Barates)) amb les 

zones residencials del Mercat i Seat. 
Aquesta vial incorporaria en el seu recorregut alguns dels 

solars i espais lliures , amb la creació de noves places, i 

plantac ió d'arbres. Ampliació dels espais verds previstos pel 

POM i creació de nous espais en base als solars existents no 

ocupats per edificació. 
Creació d'un subcentre d'equ ipaments enfront a la 

perllongació del carrer Energia. 
Promoció de naus entremitgeres pe r a petita indústria de 

tipus auxiliar amb l' intenció d' introduir uns elements d'ordre. 

Redacc ió del Pla Especial per a obrir el carrer Energia i 

sistematització dels espais lliures i ordenació volumètrica i 

formal del sector. 
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Carretera de 
les Aigües 

Emilio Donato 
Col·laboradors: Xavier Anza, Pau Granados, Ricard Salvadó 

D'ençà que l'arquitecte Nicolau M. Rubió, el més destacat 
dissenyador català de parcs i jardins d'aquest segle, va 
assenyalar la Serra de Collsero la com a futur ((Bais de 
Boulogne" de la conurbació barcelonina, han passat 
«només" cinquanta anys. Aquesta afirmació de futur la va 
fer el 1929, arran de l' Exposició Internaciona l de Barcelona, 
que se celebrava a Montjuïc; i aquesta afirmació va 
despertar la critica, si no airada, sí menyspreativa dels joves 
arquitectes del GATCPAC, que tenien una visió de futur, 
una concepció de la ciutat i una interpretació de les 
condicions geogràfiques que no eren en aquest punt tan 
perspicaces i lúcides com les d'aquell gran aristòcrata. 

La conurbació barcelonina avui ja té, fi sic ament i 
funcional , la Serra de Collserola com a parc central. S'han 
acabat quaranta anys de frenètic , i.probablement irrepetible, 
ritme de creixença. Ha estat una creixença voraç, 
dramàticament caòtica, sense cap altra llei que la invasió 
indiscriminada de l'espai fisic, sense tenir en compte si 
aquest era o no apte per l'emplaçament d'activitats 
productives o d'assentament de la ma d'obra: invasió 
excloent, durant aquests quaranta anys, de qualsevol altra 
vocació o necessitat d'Us racional dels espais disponibles. 

Els terrenys lliures immediats a la ciutat van ser o bé 
ocupats, o bé abandonats al seu cicle natural, tot esperant el 
seu torn d'explotació. En aquest camp, avui el desequilibri 
és aclaparador. La consciència de la seva inajornable 
reparació és tan forta, com són inhumanes les condicions de 
vida que ofereixen la ciutat i els territoris construïts. 

La gran reserva forestal de la Serra de Collserola, i en 
particular la part d'aquesta serra que pertany al municipi de 
Barcelona, ha estat repetidament utilitzada en el passat com 
a argument triomfalista que permetia manipular i matisar els 
pobríssims índex d'espai verd, per habitant, de la nostra 
ciutat. Manipulació doblement incorrecta i demagògica, ja 
que, en primer lloc, aquesta reserva , bé protegida pe ls 
planejaments vigents, va ser, i continua essent, objecte 
d'agressió i de privatització en la pràctica urbanista. En 

segon lloc, només en un espai lliure ordenat, dotat de serveis 
adequats i altament accesible, es pot comptabilitzar 
qualsevol mena d'índex significatiu de la seva utilització 
efectiva. 

Avui, ha ven passat (momés» cinc anys des del canvi que 
va obrir possibilitats d'escometre la reducció d'aquells 
desequi libris, Barcelona, com totes les grans ciutats 
espanyole, promou projectes i obres en el doble front dels 
espais lliures i dels equipaments públics, per tal de saldar el 
dèficit ll argament acumulat. Ahir: expansió i 
desenvolupament, però oblit total de l'ordenació equil ibrada 
del sòl. Avui : estancament econòmic, però voluntat de 
regenerar un teixit urbà i social malmès. 

La Serra de Collserola ofereix un vessant sobre Barcelona 
d'una mica més de lO Km de longitud, amb una profund itat 
mitjana d'una mica menys d'I Km encara no envaïda 
totalment. La superficie total enterament lliure és d'unes 
1.000 Hes. La intensitat d'ocupació i especialment Ja d'Us 
són prilcticament nul·les. E ls hàbitats socials han estat 
clarament deformats per una època d'equívoca mobi litat i de 
motorització gairebé populars. Només una reduïd issima part 
de barcelonins, residents a Ja part alta de la ciutat, coneixen 
i fins i tot recorren durant les seves passejades l'anomenada 
«Carretera de les Aigües» , única via que comuni ca alguns 
dels enclavaments i paratges característics d'aquest espai 
natural , omnipresent des de tota la ciutat i tanmateix 
desconegut per la immensa majoria de ciutadans. La 
necessitat social és, doncs, immediata en l'espai, massiva en 
nombre, i urgent en el temps. 

Per tot plegat, Barcelona, que va ser una de les ciutats 
més oblidades i castigades pel desenvolupament d'aquelles 
dècades «felices», ha cregut oportú., arribada l'hora, d'oferir 
aquest vessant a la ciutat, bo i ordenant-lo i urbanitzant-lo 
com el seu primer i més gran parc urbà. Suposem i esperem 
que això sigui el primer pas, i no tan sols una actitud de 
cautela , vers una ordenació activa, amb una mentalitat 
metropolitana, de tota Ja Serra de Collserola. 
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L'estudi que adjuntem és un simple esquema metodològic, 
director i de primeres accions bàsiques , acompanyat per 
algunes formalitzacions concretes que cal entendre com a 
primers apropaments al disseny de poss ibles elements 
singulars de l'ordenació d'aquesta cornisa i de l'empit. A la 
nostra manera d'entendre, l'afer i el seu desenvolupament 
real són immensos i apassionants, tant tècnicament com 
politicament, en el seu supòsit que en aquest camp la 
urgència i la magnitud de la necessitat social sostenen i 
justifiquen per elles mateixes aquells adjectius de la tasca de l 
tècnic i del politic. 

Abans de passar a descriure i a justificar succintament la 
nostra proposta, cal fe r una última cons ideració: la 
realització d'un parc de 1.000 Hes., com el que aquí ens 
atrevim a escometre, és obra normalment d'una o de dues 
generacions - només cal recordar Montjuïc, que encara no 
és acabat-, de dotzenes de tènies i de grans poliries; però 
sobretot és producte de la necessitat i de l'exigència 
coHecti va de tota una ciutat. Aquest no és el primer estudi 
sobre aquest vessant; n'ex iste ixen d'anteriors sobre la Serra 
de Collserola tota sencera, realitzats durant els anys de 
l'eufòria. Tanmateix, si que és aquesta la primera vegada 
que l'Ajuntament es proposa formular un projecte específic 
sobre un imnportant element físic i referencial d'aquest 
vessant: la carretera de les Aigües. 

Insistim en la necessària consideració dels documents 
d'aquest avanç de Pla Especial com una primeríssima 
aproximació al projecte, el qual reque rei x un ampli i virogós 
desenvolupament, així com també tota mena d'aportacions. 
Però també podem assegurar que les idees que aqui vessem 
són el fruit d'una atenta i ll arga reflexió coHectiva sobre el 
fet. 

Infonnació 

El resum de la informació bàsica i essencial per la 
comprensió del fet i de la seva interpretació en el context 
històrico-urbà i social és prou conegut, i en aquest resum 
d'Avanç de Pla Especial ens hem limitat al seu trasllat gràfic 
sobre els plànols d'aquest estudi. Reconeixement i valoració 
de camins, pendents, vegetació, visua ls, geomorfologia 
precisa, etc., es recull en documentació gràfica a part. 

Les magnitudes espac ials i d'usos expectants, les relacions 
d'aquestes amb el sistema urbà actual i amb el contemplat 
per les previsions conti ngudes al PGM-76 i al Pla Director 
de I'AMB-67, no requereixen ser traslladades específicament 
aqui, ja que la simple enunciació de la proposta dóna per 
suposat el seu coneixement per part de totes aquelles 
persones que s'hi relacionen, i sobretot dóna per suposat, de 
manera indiscutible, la consciència immediata de la seva 
necessitat per part de ls seus destinataris potencials. 

Criteris d'ordenació 

I. Entenem que l'excepcionalitat de l'existència de la 
cornisa viàri a que constitueix l'actual carretera de les Aigües 
exige ix la seva prolongació fins a l'extrem oriental de la cota 
300, com ja es preveu al PGM-76. Un criteri primer i bàsic 
dc l'es tudi serà, doncs, la cons ideració d'una cornisa axial 
unitària i total, des d'un extrem a l'altre del vessant 
barceloní de la Serra de Collserola, al llarg de 18 Km de 
recorregut visual panoràmic sobre la ciutat. 

2. La situació a mig emplit de l'actual tram de la 
carrete ra de les Aigües, sobre 8,5 km, i la seva altura sobre 
la cota 300 en fa, d'ella i de la seva prolongació, el millor 
element articulador de tot el vessant; tant per sota i per 
sobre d'e lla, en el primer tram, com gradualment només per 
sota d'e lla a mesura que en descendre l'altura de la cresta, 
cap a llevant, la cota 300 s'hi apropa . 

Atès que el que hi ha en qüestió és la potenciació a l'ús 
actiu de nous i amplis espai lliures immediats a la ciutat, una 
proposta d'ordenació limitada a l'estricte traçat de la 
carretera provocaria efectes negatius de degradació i de 
descontrol sobre les seves vores. J a que qualsevol acció 
ordenadora requereix , per al seu òptim rendiment públic, 
millorar notablement l'accessibilitat, l'atracció i l'Us intensiu 
induïts per aquesta accessibilitat, exigeix que Ja proposta 
d'ordenació fis ica i normativa comprengui, des de la seva 
primera formulació, els espais natura ls connectats per la 
carretera. 

Per tant, un criteri fonamental serà concebre globalment el 
conj unt d'activitats i transformacions físiques pròpies de l'Us 
total que suggereix el vessant i necessita la ciutat. Aquesta 
visió totalitzadora de les possibilitats d'ordenació del vessant 
haurà de contemplar-ne una gamma molt àmplia, que s'anirà 
desenvolu pant i modificant amb el temps; i, conseqüentment, 
l'estructura bàsica de la proposta s'haurà de regir Per un 
criteri de flexibilitat màxima. 

3. Si la carretera de les Aigües, o cornisa axial, s'ofere ix 
com a element articulador del vessant barceloní de la Serra 
de Collserola i realitza, així, al màxim la seva vocació de 
parc urbà de la capital , cal no oblidar que l'esmentat vessant 
pertany a una totalitat geogràfica, el destí final del qual, 
aHudit ja a la introducció, és construi r el gran parc central 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per tant, tamb~ serà criteri ordenador la consideració del 
paper inductor d'algunes infrastructures o intervencions 
puntuals vers un procés continu d'ordenació del vessant 
oposat de la Serra de Coll serola, amb un abast metropolità. 

4. La topografia esquemàtica de la Serra de Collserola i 
la seva davallada vers la plana barcelonina ens assenyalen 
l'existència de dos amplis anfi teatres, i no d'un sol, separats 
pels tres turons del Carme], la Muntanya Pelada i Ja Rovira. 
Històricament la ciutat de Barcelona «descobreix» el seu 
escenari orogràfic de fons en dues etapes del seu 
desenvolupament, les quals es corresponen als dos arcs 
esmentats: l'Eixample fins a començament de segle, i la 
conurbació de llevant sobre Sant Andreu a partir dels anys 
30. Aquesta particularitat, que ens podria conduir a un 
criteri de divid ir o diferenciar les intervencions de la 
proposta, influirà sens dubte si la matisem, però mai en 
l'aspecte essencial. I, això, a causa de l'homogeneïtat urbana 
total de la ciutat de Barcelona, i malgrat, també , una 
formació d'aquesta que evidencia críticament els dos grans 
moments de la seva expans ió moderna: dos moments en qué 
els espais ocupats es relacionen corre lativament amb la 
«posada en escena )) d'aquells dos arcs o amfiteatres que 
ofereix la Serra de Collserola sobre el Barcelonès. 

Per la qual cosa cal manten ir un criteri d'ordenació Unic 
en l'aspecte essencial, malgrat aquella divi sió de l'escenari 
topogràfic. 

5. D'acord amb la Delegació d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Barcelona, s'ha adoptat el crite ri de 
concebre la intervenció sobre la carretera de les Aigües com 
un sistema jeràrquic d'e lements de disseny «fort>) i no difós, 
tant fis icament com funcionalment. 
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Això vol dir, en primer lloc, que els «objectes)) 
implementats per ((construïm la cornisa axial i el seu parc 
configurin, per la seva potencia , una imatge paisatgística 
basada en un ordre fisic clarament visible i identificable des 
de tota la ciutat. No es pot tractar únicament, doncs, d 'una 
tasca d'enjiJ.rdinament, més o menys immaculat, i de 
repoblament d'altra banda imprescindibles. Tot a l contrari, 
es tracta de disposar, en alguns llocs estratègics elegits, els 
elements bàsics d'una clara i ordenada redefinició 
paisatgística de la muntanya. L'aparició d'aquests elements 
o obres ha de simbolitzar i se r, a la pràctiva del seu ús, 
expressió d'una utilització activa i intensiva de l'espai lliure i 
del temps lliure , evidenunent dins d'un àmbit molt més 
ampli , ordenat amb un caràcter fonamentalment «natural)). 

6. En segon lloc, els elements esmentats hauran d'oferir 
serveis i allotjar dotacions i equipaments públics d'ordre 
divers sense excloure, ans més aviat pennetre i atreure, Ja 
iniciativa privada per tal que pugui prestar aquells serveis 
que propiciïn la demanda real , de manera que , així, es pugui 
evitar no tan sols inversions voluntaristes, sinó també el seu 
principal ròssec, és a dir, el seu manteniment artificial. Per 
tant, i encara que el nivell d'avanç de l'estudi actual no 
exigeixi ni permeti més precisió, avancem que un criteri de 
realisme lògic serà restablir un règim adequat de concessions 
administratives per esperonar e ls esmentats serveis públics i 
privats. 

7. En contrapartida, però, a una intervenció de disseny 
fort i recognoscible, un criteri d'ordenació global serà tornar 
a tot el vessant un dominant caràcter (maturab), basant-se en 
un intensiu i acurat repoblament forestal. En aquest sentit 
pensem que el parc de Montjuïc, veritable acròpolis cultural 
de Barcelona, ha esdevingut un parc intraurbà ja 
excessivament ocupat d'edificacions i instal·lacions, davant 

les poss ibilitats del gran pac de Collserola. Volem dir amb 
això que el caràcter global i dominant de «parc natural>) de 
tot la Serra de Collse rola, permet l'emplaçame nt 
d'importants equipaments que poden descongestionar Ja 
pressió que sofreix Montjuïc , sense alterar aquell caràcter 
dominant. 

Probablement una de les ca racterístiques més penoses del 
vessant barceloní de la Serra de Collserola és el fet que, 
gairebé tot ell, és una muntanya pelada (només un 15 % del 
seu sòl està ocupat per bosc a lt). Això és la constatació d'un 
oblit inconcebible, l'única explicació del qual és el miserable 
patrimoni de sòl públic disponible per a una senzilla politica 
de reJXlblament foresta l, com a primera mesura regeneradora 
de l'espai natural. 

8. Un últim criteri bàsic d'ordenació ha de ser la 
preservació de l'ús del recorregut total de la carretera de les 
Aigües per als vianants. La previsió d'una línia de transport 
públic, exclusiva d'aquest recorregut, resol problemes de 
trasllat còmode, i així evita de manera total el ((trencament 
de l'ambient)) que provoca a la circulació privada, sobretot, 
els aparcaments. 

Objectius 

1. Accesibilitat i aparcament 

A conseqüència del total abandó al seu cicle natural, la 
carretera de les Aigües ês pràcticament desconeguda per la 
majoria de barcelonins. No obstant això, el potencial de 
gratificació per al simple oci contemplatiu hi és amb tota la 
seva rotunditat. L'explicació de la seva no utilització (a més 
a més del desinterès general per la contemplació fis ica) la 
dóna la quasi total inaccessibilitat del vessant. 

L'objectiu funcional primordial ha de ser, doncs, conferir
li tota la gamma d'accessibilitats (immediata, pròxima, 
llunyana, com a vianant, mitjançant transport, etc.) 
necessàries per tal que es puguin descobrir i potenciar els 
valors paisatgístics aclllals i els propis del parc que suggereix 
un medi natural com aquest. 

Una accessibilitat que haurà de respectar el caràctP.r de 
parc i de jardí urbans, aixi com també l'Us del vessant per 
als vianants mitjançant un tractament molt contingut de tot 
aquell trànsit rodat que permeabilitzi el parc. Aquest 
objectiu caldrà assolir-lo sense que això vulgui dir situar 
grans aparcaments dins l'àrea ordenada. 

2. Repoblament forestal 

La recuperació de la massa forestal, com a mitjà de conferir 
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a la imatge urbana del vessant el seu més gran contrast 
paisatgístic amb la ciutat, fa del repoblament forestal un 
objectiu preferent i urgent. Segons quines siguin les fites que 
hom propos;i, caldrà utilitzar distintes espçies resinoses, de 
fulla perenne no resinosa, de fulla cauda i, entre aquestes 
especies, amb flors i sense flors. El pla de repoblament 
constitueix, per si mateix, un capítol amb una certa 
autonomia respecte a d'altres objectius del pla, malgrat que 
es trobi integrat dins l'àmbit temàtic del futur Pla Especial 

3, Activitats 

Els criteris d'intensitat màxima d'utilització, tant extensiva 
(serveis i dotacions), fa que les activitats que s'hagin de 
programar, i conseqüentment, l'adaptació dels espais 
necessaris per a tals activitats, esdevinguin un altre capítol 
que cal estudiar detingudament. 

A grans trets les classificarem en quatre grups: 
a) Activitats d'ús extensiu, pròpies dels espais oberts 

tipus parc i dels enjardinaments: passe ig, repòs, 
contemplació, parcs botànics, festes populars, jocs petits 
sense instaHació, etc. 

b) Activitats intensives de tipus lúdic i esportiu, personal 
o de grup, tot adaptant espais d'àrees properes a les 
penetracions d'accessibilitat rodada privada, i referides molt 
directament als dèficits i mancances d'àrees urbanes o 
suburbanes limítrofes. 

e) Activitats intensives tipus serveis, o dotacions des de 

les més convencionals o quotidianes (com bars i 
restaurants), passant per d'altres fins i tot excepcionals i 
concertades per concessió administrativa, que el Pla 
Especial reguli a través de la seva normativa. L'espai per a 
un càmping municipal , per exemple, entre d'altres. 

d) Activitats de tipus sòci<rcultural -però no 
educatives- que com en el cas d'un o diversos amfiteatres o 
grades per escenificar~hi i representar~hi espectacles petits, el 
vessant pot acollir fàci lment amb una destinació múltiple. 

4. Espais construïts 

Un objectiu general de disseny paisatgístic i arquitectònic, 
quant a les intal·lacions i elements que calgui implementar, 
serà reduir-los a un nombre determinat de tipus. 
serà reduir~ los a un nombre determinat de tipus, 
constructivament molt senzill s, per tal de simplificar i reduir 
al mínim el seu cost global, i el procés per produir~ los i 
posar-los en obra. Caldrà tipificar, fora de punts i d'obres 
singulars, totes les intervencions, amb els avantatges que 
això comporta, incloent-hi el d 'un ordre fisic recognoscible, 
respecte als materials , les magnituds, la geometria, els 
components, etc. 

En aquestes «construcciones)) hauria de prevaler un 
caràcter d'obra d'enginyeria , davant del més convencional de 
tipus arquitectònic o edificatori , a causa de criteris de 
senzillesa constructiva, d'escala d'intervenció, d'integració 
paisatgística i de rebuig de les connotacions «urbaneS)) o 
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estilístiques de l'arquitectura convencional. 
Aquestes petites o grans obres d'enginyeria seran les que 

contindran Ja sèrie d'activitats, aquestes si, pròpies d'una 
àrea densament urbanitzada, però amagades darrera de murs 
de contenció, i sota plataformes, ponts i galeries, que, per la 
seva escala i elemental geometria, s'integrin adequadament 
en l'escenari natural de la muntanya. 

S. Adquisició de terreny 

Els sols qualificats d'espai verd o sistemes forestals sobre el 
vessant barceloní de Collserola sumen un total de 1.000 
Hes. llarges de les quals només 150 Hes. són de propietat 
pública i pertanyen a diferents entitats o administracions. 

Per tant, el primer objectiu, previ a una acció ordenadora 
coordinada i continuada, sobre aquest vessant, serà 
l'adquisició d'aquelles propietats que per Ja seva extensió i 
situació relativa amb les ja públiques, optimitzin el 
rendiment social de les invers ions. 

Solucions generals proposades 

1. Viabilitat. Accessibilitat i transport 

Es proposa una trama viària i d'accesibilitat jerarquitzada i 
composta pels subsistemes següents: 
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A. Un anell perimetral de trànsit rodat, format per un a 

carretera de cresta des de Sant Pere Màrtir a Torre Baró i 
pe l col· lector urbà longitudinal ja existent que comprèn la 

carretera d'Esplugues, el passe ig de la Re ina E lisenda, el 
passeig de la Bonanova, el passeig de Sant Gervasi i el 

passeig de la Vall d'Hebron. 
Aquest anell reparteix el transport privat i públic que 

accedeix a tota aquesta banda de la Serra de ·collserola, i 

prop d'ell se situen els aparcaments i les parades del 
transport públic. Completen l'estructura anul·lar descrita tres 

connectors transversals de trànsit rodat, els quals 
n'augmenten l'accessibilitat i, a lhora, dismin ueixen trajectes 

de punt intermedis. Aquests tres connectors són Ja carretera 

de Vallvidrera, la de l'Arrabassada i la d'Horta a 
Cerdanyola, e ls quals donen accessibi litat a l sistema des del 

Vallès Occidental. 
B. Una cornisa axia l per a vianants formada per l'actual 

carretera de les A igües i la seva prolongació fins a Torre 
Baró. Tot i que té un caràcter eminentment per a ús de 

vianants, es preveu que hi passi un mitjà de transport públic, 

que podria ser la continuació del «T ramvia Blau)) per la 

carretera de les Aigües, amb una circu lació de doble sentit 

sobre una via única amb bifurcacions per al canvi de sentit. 

Les obres de continuació són senzilles i no gens costoses, 
a través d'un ampli carni d'accés rodat, que neix al peu de l 

funicular de l Tibidabo i conflueix amb Ja carretera de les 
Aigües, amb un recorregut d'un 400 metres , de pendent 

inferior al 8 %. L'existència de nombrosos tramvies del 
mate ix tipus en les cotxeres municipals confege ix viabi li tat a 

Ja proposta, que pot jugar un rol estimulant del projecte 

global. 
Aquesta corni sa serà l'element articu lador de tota la part 

del davant, a causa de Ja situació de la seva cota i per la 

caracteristica que té de domini del propi paisatge de la 
muntanya i del de la ciutat, d 'una banda, aixi com també a 

causa de la claredat i precis ió del seu traçat des de tota Ja 

ciutat, de l'altra. Al damunt s'hi situaran els primers 
equipaments i serveis, i també totes aquelles intervencions 

que Ja converte ixin en el lloc referencial de tota la façana del 

Tibidabo. 
C. Una xarxa secundària d'esquema sinusoial, 

d'apropament a la cornisa axial des de l'anell de la vora, que 
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penniti el trànsit rodat privat, a través de la façana, pe rò bo 
i conse rvant el caràcter de carretera forestal a través del 
bosc actual o del de repoblament. 

D. Un sistema capiHar especialment dens, i només per a 
ús dels vianants, de camins a través de les dues franges 
emmarcades per l'anell perimetral i la cornisa intermèdia. 

En la meitat occidental del vessant ja hi ha molts viaranys 
aprofitables, i el que cal és obrir-ne de nous en la part 
oriental. 

Aquest sistema ha de pennetre recorreguts alternatius i 
menys ordenats i dirigits , sobre tot el vessant, unint per dalt 
la carretera de cresta amb la de les Aigües, i per baix els 
aparcaments públics situats en els terminals de la xarxa 
urbana, amb la carretera de les Aigües. 

2. Divisió operacional en zones 

Classificació en grans zones de diversa aptitud i funció, 
segons les pròpies caracteristiques de la muntanya i dels 
diferents usos extensius i intensius proposats. Aquesta 
zonificació traduirà especia lment en el tipus d'espècies de 
repoblament, independientment de les obres o de les 
activitats. Aquestes zones són les que es detallen a 
continuació. 

Pedralbes 

Situada al cantó de ponent, des de Sant Pere Màrtir fins a la 
carretera de Barcelona a Vallvidrera. Característiques 
ge nerals: és una part «solana'' de pendent fo rt, però 
unifonne i escassament triturada per valls transversals, que , 
per damunt de la carretera de les Aigües, disposa d'una 
ex tensa zona de bosc de pi blanc; obertura de camins per a 
vianants , i obres de consolidació i d'enjardinament de la 
cornisa axial. 

En aquesta zona, el teixit urbà s'apropa força a la cornisa, 
i, per tant, la seva utilització queda limitada a la carretera de 
les Aigües, al fort i repoblat pendent de la franja que queda 
entre ella i la cresta, i a la possible extensió del Parc del 
Castell de l'Oreneta fins a Ja linia de la carretera de les 
Ai~ües, entre el barri de Can Caralleu i la Font del Lleó. 

Us: com a pas per vianants en sentit longitudinal i 
transversal, i lògies i miradors puntuals relacionats amb el 
parc esmentat. 

_:_V:::ale_:lvc::;d:.:r_::erC:a'----------------- Zon(ficació general. 

Situada entre la carretera de Barcelona a Vall vidrera i el 
final de les urbanitzacions que s'assenten a la falda 
d'aquesta zona. 

Caracteristiques gene rals: és una va ll molt ocupada per 
edificacions aïllades d'ordenació espontània. Hi ha un estudi 
de refonna interior i d'ordenació del peu del funicular que 
caldria ampliar a tota l'àrea ocupada per edificacions. 

Us: accessibilitat rodada cap a aquestes ed ificac ions i pas 
cap a la zona següent, ja que és pràcticament impossible de 
practicar-hi qualsevol obra d'ampliació a causa de l'escassa 
clistància entre les edificacions que voregen aquest tram de 
la carretera. 

Tibidabo 

Situada entre el límit oriental de les urbanitzacions abans 
descrites, i la linia del funicu lar del Tibidabo. 

Caracteristiques gene rals: àmplies vistes panoràmiques 
sobre Barcelona i gran visibil itat de Ja zona des de Ja ciutat. 

Correspon a la part més emblemàtica de la muntanya, a 
conseqüencia del seu coronament per les instal-lacions del 
Tibidabo en el punt més alt de la serra de Collserola. Entre 
la cornisa axial i la cresta hi ha una àmplia zona de bosc de 
pi blanc i pinyoner i !inics de xiprers. És una zona de 
pendents mitians, transitables pels vianants. Les crestes dels 
tossals transversals que avancen cap al pla són aptes per fer
hi plantafonnes esglaonades i enjardinades i bons miradors. 

Usos: ocupació intensiva a la corn isa axial i també al 
sentit transversal de l'empit. Emplaçament d 'un amfiteatre , 
ateses les seves caracteris tiques de zona central del vessant 
i, també, la seva enfilada per sobre dels carrers mar
muntanya de la trama Cerdà. És el tram idoni per situar-hi 
les primeres construccions i serve is de gestió privada, a 
través de les oportunes concessions administratives. 

Sant Genís 

Entre el funicular del Tibidabo i Sant Genis dels Agudells. 
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Caracte ri stiques generals: zona de va ll profunda i extensa, 
de pendents forts , amb una ocupació mitjana del bosc i amb 
un tà lveg frondós. En aques ta zona hi ha el millor enllaç 
viari entre la trama urbana de la ciutat i la carretera de les 
Aigües, que surt del final del trajecte del <<Tramvia Blau)), a 
la plaça de l'estació del funicular de l T ibidabo. La 
subvessant inferior, sota la carretera de les Aigues, ha estat 
envaïda per res idencia de baixa dens itat i classe mitjana , que 
cal controlar es tretament, ja que la seva expans ió no sembla 
aturada totalment. Aquí, com a Can Cara lleu i a l'entorn de l 
funicular de Va llvidrera, les expectatives pUbliques poden 
ajudar aquest control. 

Usos: repoblament forestal de pins i d'alzines, i sense 
l'ocupació intensiva de la cornisa axial , del tram anterior. 

Aquesta zona del vessant es preveu, contraposada a 
l'an terior, amb un caràcte r de parc natura l i per tant amb 
intervencions mínimes, amb excepció de les viàries i 
foresta ls. 

El Mo ntbau 

Entre Sant Genis de ls Agudell s i el Montbau. 
Característiques generals: és una zona envaïda i trossejada 

per la carrete ra de l'Arrabassada, i té uns pendents molt 
forts. No hi ha vegetació arbòria, peró si matoll atapeït 
propens a incendis. 

Usos: connexió pe r a Us de vianants del Tibidabo amb 
Sant Genís a través del rons de la vall de la Font del 
Bacallà. 

Intensa repoblació forestal. Començament del nou tram de 
la cornisa ax ial , a diferent nive ll i salvant per damunt la 
carrete ra de l'Arrabassada. 

Mundet 

Entre el Montbau i la cresta que di videix la Vall d'Hebron. 
Carac terístiques ge nerals: va ll desproveïda de vegetac ió 

alta, ês profunda, amb pendents mitjans i suaus als tàlvegs. 
Usos: equipaments i dotacions esportius de caràcter local, 

en un complex simètric al de Can Caralleu -peró de més 
extensió i vari etat- , atesos els dèficits importants que 
acumulen els barris d' Horta d'aparició recent. 

Laberin t 

Cresta que divideix la vall d' Hebron . 
Característiques generals: és una cresta que separa dues 

grans val ls, amb escassa vegetació però amb una bona vista 
panoràmica i amb pendent mitjà. Reuneix unes 
característiques molt semblants, en relació amb Horta, a les 
de la zona 3 en relació amb l'Eixample Cerdà. 

Usos: ocupació intens iva en un sentit transversal a l'empit 
mitjançant terrasses esglaonades, enjardinades i dotades de 
serve is propis d'un parc urbà. Neteja de la garriga i 
repoblament forestal. Ampliació del parc del Laberint, cap a 
la ca rena del tossal. 

Horta 

Entre la cresta an terior i la ca rretera que va a Cerdanyola. 
Carac terístiques genera ls: vall profunda de forts pendents i 

d'escassa vegetació. Igual com la zona 4, es tracta d'una 
zona que cal preservar de qualsevol mena de transformació 
o d'intervenció, tot consolidant el seu caràcter gairebé com a 
canvi ambiental en el recorregut de la corn isa. 

Usos: intens repoblament forestal, bo i te::1int cura, 
especia lment, del tipus i de la varietat de les especies 
arbòries. Cal fer un tirat de camins que assegurin el control 
de l bosc, el seu manteniment i la seva seguretat. 

Roquetes 

Entre la carrete ra que va a Cerdanyola i a Roquetes. 
Característiques ge nerals: zona de solana amb pendent 

mitjà i vegetació escassa. 
Usos: Horts-jard í de propietat pública en regim de lloguer, 

i sotmesos a una normativa precisa i a una rotació 
d'arrendament. Cal tractar la cresta tot explotant la seva 
condició de mirador lineal de panorama doble i simetric 
Valles-Barce lones, que aquí és més clar que en d'altres llocs, 
i fàc il de construir aprofitant camins de cresta exixtents. 

3. Elements -; ingula rs d'ordenació o d' urbanitzac ió del parc 

Aquests elements s'agrupen en dos sistemes que es creuen 
octogonalment segons les línies de nivell. 

El primer és un subsistema axial, constituït per un rosari 
d'obres d' urbanitzac ió puntual o lineal , que se sosté sobre el 
traçat de la ca rretera de les Aigües i és format pels elements 
de disseny arquitectònic i urbà següents: 

Places-Pont fetes en les concavitats de la cornisa axial 
per a Us de vianants, amb un Us inferior de serveis i un ús 
superior de passeig. Construïdes amb grans elements de 
formigó prefabricat o in situ (pilars), acullen aque ls serveis 
als seus carcanyols i a les seves arrencades, o a l' interior 
d'un tauler doble. Es disposen com a contenidors que 
amaguen totalment les ((arquitectures)) dels serve is o 
dotacions esmentats, sota potents i ritmades figures 
d'enginyeria, a l'esca la de la muntanya i de la llunyania dels 
punts de vista. 

El recorregut del transport pUblic segue ix Ja carretera de 
cornisa, la qual descriu un arc de corona sobre l' amfiteatre 
natu ral ordenat sobre el tàlveg originari . 

Balcons-M irador loca litzats en les convexi tats o puntes 
de la cornisa axial amb func ió de ròtu la panoràmica i amb 
usos de mirador terraplê, pel cantó exterior de la cornisa, o 
de llotja sota terrabuit sobreelevat, pel seu cantó interior. 

Eixamplaments de la cornisa ax ial com a Jardí-Galeria
en terrabuit sobreelevat i com a Galeria-Mirador construïda 
sobre te rraple. La ga leria-mirador sempre té foradada la cara 
de muntanya, amb una altura de 3 a 4 m i alte rnativa o 
obertes obertes de manera doble les ca res supe rior i oberta a 
Barce lona, la qual, feta en terrabuit enfonsat pe l cantó 
exterior de la carretera, té, aquí i al seu inte rior, una al tura 
doble mínima de 6 metres i una amplada igual. A vegades 
aquesta Galeria-Mirador esdevé una pèrgola alta, que 
s'anteposa al terraple de 2,50 m d'altura projectat damunt 
l'eixamplament interior guanyat mitjançant el terrabuit. 

D 'aquesta manera s'aconsPgueix mantenir la visual des del 
jardí-galeria interior, per sobre la carretera i cap el pla de 
Barcelona i el mar; i també lliure d'entrebancs a través i des 
de l' interior de la galeria-mirador construïda, la qual pot 
acollir una sèrie de serveis d'ús personal i públic. 

Aquesta galeria-mirador es pot construir per mòduls, com 
les anelles d'un cuc, que redibuixa la vora curvilinia de la 
cornisa. S'ofere ix així un coaxial de dos passigs paral-lels i 
ambientalment diversos, i es creen espais d'una escala petita 
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i acollidora en relació amb la dels altres elements construïts 

o de la muntanya; d'altra banda, per la longitud que pot 

assolir fàci lment, i per la seva, l'altura exterior 
-entre 6 i l O m-, s'ofereix com un subratllat 
<<arquitectònic>> precís i suficientment visible des de tota la 
plana de Barcelona. Evidentment el material ha de ser 
formigó pentellic. 

Amfiteatre situat sota el passe ig axial, amb una àmplia 

panoràmica sobre la ciutat i amb usos diversos propis de les 

seves característiques. Es tracta de dotar la ciutat d'Un teatre 

a l'aire lliure dins la tradició greco-llatina mês clàssica, és a 

dir, obert àmpliament vers una plana, una vall o cap al mar, 

i no vers la paret de la muntanya com a Montjuïc. 
L'altre subsistema és transversal a l'anterior i és constituït 

per unes àmplies franges de Te rrases Enjardinades 
disposades escalonadament, i situades sobre les crestes 
orogràfiques de segon ordre, o bé als tàlvegs , i unint els tres 
eixos viaris longitudina ls, que constitueixen l'anella bàsica, 

de mane ra que possibilitin una. baixada a peu d irecta des de 

la cresta a la ciutat. Pel fet que són zones intensament 
dissenyades , es proposa que, sota un mateix repertori 
d'estructures i d'espais bàsics, siguin dissenyats per diversos 

i reconeguts especial istes en jardineria, i segons modal itats i 
estils d'enjardinament diversos. Són set parcs. Hauran dP 
contenir serve is i equipaments de caràcter públic , com a 
element de fort contrast davant el parc foresta l extensiu que 

els envolta i que ocuparà la major part del sòl del vessant. 
En aquest cas, com en la resta de les intervencions, 

l'arquitectura edicular s'ha de diluir o amargar sota les 
estructures d'«urbanització)), per tal d' impedir el més mínim 

efecte de sòl ocupat pe r ed ificació. 
Com una variant morfològica dels sistemes de terrasses 

enjardinades transversals a la cornisa, es projecta un conjunt 

de feixes escalonades per la implamació del s Horts de 
Lloguer. 

Se situaran a l'extrem de llevant de la falda de la 
muntanya, - zona de Roquetes- amb la finalitat de 
localitzar i de legalitzar una activitat actualment 
incontrolada i desordenada en terrenys que no estan 
qualificats per a aquest ús. Es tracta d'ampliar el caràcter 

econòmico-doméstic, introduint-hi valors culturals i 
d'exercici hortícola, tan arrelats a tot Europa central , que el 
GATCPACja va intentar introduir a la Ciutat de Repòs 

e11932. Caldrà donar una imatge ordenada i 
paisatgísticament cla ra i comundent per tal de no fer malbé 
la zona i controlar, per contra , un gran espai públic de zona 

verda, tot fent que els residents de l'entorn urbà proper s'hi 

interessin socialment i ind ividualment. 
El fet que la disciplina i el control urbanístic vinguin a ser 

gairebé una acabats d'arribar dins el nostre paronama civil i 

cuhural, i que encara presenti dificultats imposar-los i 
manteni r-los; això no ha de ser pas un entrebanc o una 
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excusa contra modalitats d'ús, radicalment socials i 
progressives, del sòl públic com la que vindria a oferir un 
règim de lloguer rotatiu d'hortets, la cura i l'explotació dels 
quals asseguraria de manera indiscutible la forestació i la 
vegetació d'aquesta part de Ja muntanya. 

En una perspectiva de gestió d'un metaprojecte d'aquesta 
magnitud , pensem que ca ldria endegar dos linies d'acció 
paraJ .Jelas. Una bàsica de tirar endavant el Pla Especial , 
pera redefinint els objectius aqui apuntats a través d'una 
discusió de doble sentit: amb els barris propers i amb els 
têcnics responsables del Ajuntament i de la Corporació. 

L'altre de fet més urgent i també possible sensa la primera, consistiria en la realitzac ió d'una sèrie de petites obres i 
serve is -accessibilitat a un tram de la carretera amb el 
tramvia blau, construcció d'alguns fragments de la ga leria~ 
mirador, repoblacions foresta ls puntuals, alguna concessió de 
servei ptiblic de ges tió privada, etc.- com instruments d'una politica de ((descobriment>> del parc de Coll serola o del 
Tibidabo, per part dels barcelonins. 

Aquesta línea d'acció, raonablement inmediata i económica, seria d'un gran rendiment socia l i tècnic, ja que permeteria 
evaluar la resposta ciutadana i segurament desvetllaria nous 
crite ri s i idees sobre les aquí apuntades. 
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Peu del Funicular 
de Vallvidrera 
Obreserrcursdereafilzació 

José Llinàs 

Es tracta del projecte d'urbanització d'un espai públic situat 

al barri del «Peu del funicular» de Vallvidrera, a la cruïlla 

de la carretera BV-1462 de Sarrià a Vallvidrera (Avinguda 

de Vallvidrera) amb el carrer Carrós. 
L'espai que s'ha d'urbanitza r se situa com a part d'un 

vèrtex entre el futur parc previst a la falda del Tibidabo i la 

ciutat. La urbanització projectada és complementària 

respecte a la proposta per al tram des de l'estació del 

Funicular a Vallvidrera fins a la hipotètica prolongació de la 

e/ del Bosc; aquesta última part s'entendria com a espai de 

re lació entre el parc i la ciutat i, en canvi, la que es presenta 

aqui atendrà més les necess itats especifiques del barri i el 

caràter de límit del parc o la muntanya respecte del carrer. 

E l projecte afecta una zona constituïda per ducs parts 

tota lment diferents , relacionades únicament per la seva 

contigüitat i per la voluntat que totes dues tinguin un ús 

públic. La primera és una franja, final d'una important (el 

Torrent dels Arcs), al marge de la qual apareix un carni que 

es multiplica i dóna accés a diverses construccions a mesura 

que canvia i es divers ifica la topografia. En el seu últim tram 

el pendent es redueix sensiblement (la qual cosa ha 

determinat el seu relatiu major grau d'urbanització) i 

finalment queda tallat pel carrer Carrós, molt pròxim encara 

a la carretera de Sarrià a Va llvidrera. El costat sud. en 

aquesta última part (a causa bàsicament de la seva 

orientació i la dificultat d'accés rodat) no té cap construcció 

sinó que només hi ha camins que s'endinsen a la muntanya; 

en canvi , el costat nord ha estat ocupat per construccions 

aïl lades, progressivament consolidades (especia lment pel que 

fa a «urbanitzar)) e l jardí) que acaben en un edifici que. 

excepcionalment, es disposa en !inca amb el límit del solar, 

de volum i altura superiors a Iq mitjana, especialment 

visible. Relacionat amb aquest i cap al carrer Carrós hi ha 

un espa i amb jardi ns, separat per un clos d'una última porció 

en forma de sector circular, que ja limita amb l'esmentat 

ca rrer Carrós. 
L'altre espai és una plataforma geomètricament definida 

en el seu cantó sud pel traçat de la carretera de Vallvidrera i 

pel carrer Carrós, en el seu cantó oest per l'esmentat carrer i 

Pe l seu cantó est amb una escalinata que posa en 

comunicació el nivell de la carretera de Vallvidrera amb la 

part alta de l'espai disponible i que continua amb un carni, la 

«Drecera de Va ll vidrera)); a la dreta de l'escalinata hi ha un 

edifici destinat a escola, absolutament aliè, per les seves 

dimensions, la manera de situar-se en el terreny i 

l'arquitectura, a la resta de les construccions de la zona i, 

des de la carretera de Sarrià a Vallvidrera s'entén com una 

pantalla que di videix el que passa a un cantó i a l'altre. La 

topografia d'aquesta plataforma, originalment plana, ha 

sofert els embats de successives riuades i ha estat 

modificada per fer possible la seva utilització com a 

aparcament. 

Els criteris que han dirigit el projecte són, a grans trets: 

I . Entendre la ja esmentada plataforma, definida per la 

carretera de Vallvidrera com una bossa oberta cap a la seva 

part nord, en la qual hi ha un passatge (poc diferenciat de la 

resta de l'espai) que dóna accés a les construccions aïllades 

que defineix el seu límit superior, als accessos de vianants 

més importants de l barri i els elements susceptibles de 

poss ibles revaloritzacions des del seu ús públic: dues una 

que configura la drecera de via nants a Vallvidrera i la de 

l'altre cantó, que es podria entendre, des d'un punt de vista 

topogràfic, com la prolongac ió del carrer Carrós. 
Tancada, en canvi, per la seva gran diferència de nivell, a 

la carretera de Vallvidrera i per la inconveniència que 

comportaria posar en relació aquest espai de vianants amb el 

trànsit ràpid de la carretera; no obstant això, s'ha considerat 

necessari establir una connexió entre els dos nivells que 

permetés una relació amb l'altre cantó de l'esmentada 

carretera, també carrer, en aquest tram. 
2. Respecte al ·tram final del Torrent dels Arcs: 

a) Considerar que el punt en què el «bosc )) dóna entrada 

a la ciutat ha de coincidir amb l'edifici si ngular ja esmentat 
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per la seva capacitat per significar el canvi de qua litat de 
l'espai , (( bans o després d'ell )) i la seva capac itat potencia l 
d'actuar com a ge nerador d'activitats públiques. 

b) Reconèixer la poca disposició d'aquesta franja per a 
usos estàtics per la seva linea litat, perquè es disposa en 
cotes molt més baixes que els elements que defineixe n els 
seus marges, falta d'assolellament i vis tes per les seves 
dimensions. 

3. Considerar, en gene ral, que el tipus d'espai desitiable 
en una zona tan accidentada i muntanyosa com la del Peu 
del Funicular és precisament el d'extenses supeñicies 
planes. En el mateix sentit, la relació amb la majoria de les 
construccions d'espais de jardi ns o, en ge neral , amb la 
naturaleza, ra que els elements vegetals proposats ho siguin 
des de criteris estrictament geometries que re forcin el 
caràcter artificial de l'ordre proposat. 

4. Proposar un recorregut de vianants alternatiu al que 
implica que obligatòriament la re lació amb la ciutat s'hagi de 
produir en contigüitat amb la carretera de Va llvidrera. En 
aquest sentit es justifica el pas que, partint de cotes naturals, 
a la part superior del torrent dels Arcs, salva el carrer 
Carrós i, creuant la plataforma, connecta amb l'escala que 
en defineix el cantó est. 

Bàsicament, la proposta reflectida en els plànols adjunts és 
formada per la construcció d'un petit amfiteatre on es troben 
el carrer Carrós amb el Torrent dels Arcs, que re laciona el 
nivell més baix d'aquest amb els cami ns que donen accés a 
la falda sud, que permet utilitzar «naturalment>) el pas elevat 
sobre el carrer Carrós; ens ha semblat que l'ús d'aquest 
amfiteatre té sentit en relació amb la seva proximitat a 
l'edifici ja esmentat i pe rquè no reque reix especials 
condicions d'assolellament o de vistes. A l'altre cantó de 
l'e ix de vianants, que precisament reflectiria l'inici de la 
intervenció en re lac ió amb els camins de la muntanya, l'altre 

espai en forma de sector circu lar creiem que s'ha d'ordenar 
en re lac ió amb l'espai de jardins contigu. 

L'escala de baixada des del pas elevat cap a l'espai definit 
anteriorment com a plataforma es proposa com unes petites 
grades, que cobre ixen l'espai accessible , com queda reflectit 
als plànols que, per una part, com que impedeix la relació 
amb el carrer Carrós , concentra els passos d'aquesta en dues 
zones i, pe r altra, com que conforma una construcció de 
diferents altures en re lació amb el terra, tam des del seu 
interior com des dc la seva superficie, voluntàriament 
lleugera i esqueletica s'espera que sigui motiu de diversos 
jocs per als nens. La plataforma proposada en un princ ipi 
com una superfície neutral i plana s'ordena o configura a 
partir d'un element de planta circular situat en el punt de 
més tensió de la corba que defineix el límit sud. En un altre 
sentit i amb el c ri teri de possibilitar al màxim el grau de 
varietat en la seva utilització, es proposa una gran su perficie 
pavimentada, un espai amb clara vocac ió de mirador sobre 
Barcelona i un altre que, pel contrari, s'obri cap al nord, 
emes com un cu l-de-sac, que queda protegi t de l sol quan 
puja el revestiment de taules de fusta del mur dc contenció 
fins a una altura aproximada de 2 m que, a més, limita la 
visibi litat del gran ed ifici destinat a escola, situat al cantó 
est. 

Es proposa el revestiment de l'important mur de contenció 
resultant amb taules de fusta, subjectades mitjançant 
costelles dc fus ta vertica ls al mur, capaç d'assumir, o 
almenys ho sembla, el suport dc l'ampla escala de baixada 
des del pas elevat, la protecció del sol o visual, les baranes, 
el dificil problema del tractament superficial de murs 
de 5 o 6 m d'altura, la distinció entre inte rior i exterior i la 
voluntat de voler significar singularment aquest espai públic 
que , d'una manera o altra, posa en relació les muntanyes 
amb Ja ciutat. 
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Jardins de Villa Sicília 
Projtcl~pendl'lll d'ad.fudiciJr. 

José Antonio Martinez-Lapeña 
Elías Torres 

Aquest és un projecte d'ampliació del jardí de la vil· la Sicília 
-avui Casa l de Sarrià~, amb Ja incorporació del terreny 
contigu que havia ocupat la casa i part dels jardins de la 
Quinta Amèlia, la majoria dels quals, i després de l'obertura 
del carrer, van ser convertits en l'actual parc de santa 
Amèlia. 

Hom prolongarà el jardi cap al nou terreny amb la 
plantació d'arbres d'espècies i tamanys iguals als que hi 
existeixen: pins, plàtans, xiprers, palmeres i til ·lers. Per tal 
de donar continuïtat espaia! entre l'antic i al nou jardi hom 
plantarà tanques de xipresos, llorers (en alguns casos, 
restituint i restaurant les ja existents), i en substituc ió del 
mur que avui els separa. 

Aquestes tanques seran pfolongades en alineacions 
fragmentades cap a les noves àrees del jardí, organitzant 
zones de joc i de passeig, i acompanyant les rampes que 
connecten els diferents nivells. 

A fi de donar unitat al conjunt hom construirà un mur al 
ll arg del carrer de Santa Amèlia, al centre del qual serà 
oberta una porta que donarà acçés a un vestibul, des del que 
hom podrà observar el canal d'aigua que serveix de marc a 
la figura jacent de bronze ((Dona ofegada>>, del escu lptor 

Francisco López Hermí.ndez. 
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Jardí de les Cotxeres 
de Sarrià 
Projec/el'n j ase de lramilaci6. 

Estudio Coderch de Sentmenat 

El projec te consisteix en l'enjardinament de la zona 
corresponent a parc urbà, situat a l'ill a limitada pels carrers 
de Benedicta Mateu, del Fannacêutic Carbonell, de l passeig 
de Sant Joan Bosco i del passeig de Manuel Girona. El 
programa i , per tant, la proposta per aquest projecte , que ara 
ens ocupa, ha variat a través del temps. 

La solució es planteja a partir de la creació d'una 
success ió d'espais , limi tats per bancals, re lacionats entre si i 
que alhora resolen el desnivell existent entre els carre rs 
límit. A l' interior del conjunt, hi situem dos espais de 
dimens ions més grans, que són definits com places de joc. 
Cada un dels diferents espais s'obre a l'orientació Sud, i així 
hi afavoreixen l'estada. 

La successió de ls diversos recintes origina un poss ible 
recorregut on apare ixen zones amb aigua, a manera de petits 
estanys. Un caminal. que recorre l' interior de Ja zona , 
possibil ita el desenvolupament d'activitats o jocs que 
n~cessitcn un desplaçaffient o recorregut en sentit 
longitud inal i sense interferència amb els altres espais. 

Els arbres elegits per a aquest projecte han de tenir, com a 
característiques , la copa voluminosa i formada per massa 
espessa de fulla perenne, i ésser exempts de tronc . 

Les mura lletes que separen i alhora conformen el s 
successius espais tindra n baixa altura tot fonnant superficies 
utili tzables a manera de banc o grada. 

La il ·luminació del conjun t sc centra i es planteja a partir 
de la col· locació de focus d' intempèrie que, dirigits cap a les 
copes de ls arbres i des de l'arrencada de les branques on 
seran co l·locats, creïn l'ambient que hom pretén en cada un 
de ls recintes i en tot el conjunt del jardí. 

Considerem com a bàsic, en la solució que proposem, el 
volum d 'arbrat que hom crea com a element determinant que 
possibilita dc donar al conjunt les proporcions que 
considerem apropiades per a aquesta vis ió llunyana , ara 
jXlSsiblc i abans inex istent. 

22 1 

Pla ma i secció d'un 
tros de/Jardí. 



Places de Sarrià 
Sant Gervasi 
Projtctt.rtrrcurtd'adjudicadd. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
A.jumamenl de Barcelona 

Lluis Mestras 
Cap de servei 

Pere Casajoana 
Ramon Sanabria 
Pepita Teixidor 

Els projectes elaborats per a les places Artós, Eguilaz, 
Sant Vicenç i per al passatge d'Herzegovino plantegen la 
recuperació d'uns espais lliures clarament deficitaris per 
motius força comuns, no sols en aquests quatre casos, sinó 
també a la majoria de les places petites de barri, i és el 
deteriorament provocat per l' invasió de l'automòbil que va 
anar envaint tot l'espai lliure per utilitzar-lo com a 
aparcament 

Les propostes plantegen de forma acurada, però amb gran 
economia de mitjans, l'a lliberament de la màxima supeñicie 
possible ocupada pel cotxe (que no li és imprescindible) per 
potenciar-ne el caràcter de pas per a vianants i amb ell nous 
usos com terrasses de bar, estada, jocs infantils, etc. Això 
sense precindir en cap moment de l pas de ve hicles de servei, 
càrrega i descàrrega i, fins i tot, en el cas de la plaça de Sant 
Vicenç, el pas de vehicles veïnals, que d'una forma 
controlada poden conviure perfectament amb el nou caire 
que es proposa. 

Normalment aquests objectius s'han abordat plantejant 
canvis de paviment (sustituint l'asfalt quan ha estat 
possible), petits canvis de nivell (per impedir l'accés dels 
automòbils), nova plantació d'arbres (passatge 
d'Herzegovino), o simplement la comple tac ió dels existents 
(plaça Artós i Sant Vicenç), canvi o renovac ió de l mobil iari 
urbà: fanals, fonts, bancs, papereres, etc. 

A part, però, de tots aquests plantejaments comuns, 
cadascuna de les places té arguments especifics que ha 
ca lgut conside rar en cada cas: 

A la plaça Artós, faci litar el trànsit de vianants a través, 
tot lligant-les a l' illa, de cases de més activitat comercial. 

A Ja plaça Egui laz considerar la relac ió amb el futur parc. 
Al passatge d'HerzegoVino s'ha considerat l'accés al parc 

de Monteroles. 
Finalment, a Ja plaça de Sant Vicenç l'argument ha estat 

la recuperació d'una plaça de barri antic perfectament 
de finida per l'ed ificació i Ja trama de carrers envoltants. 
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Plaça A nos. 
Fotografia del estat 
actual de la plaça i 
ploma de fa 
proposta. 

';J:,~:;J,~i~~- estat 
actual de la plaça i 
ploma de la 
proposw. 

Plaça de 
Herugodna. 
Fotogra.fia del estat 
actual de la plaça i 
plan/a de la 
proposta. 



® 
Plaça de la Concòrdia 
Obro rtalil:ada 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
Ajuntame/11 de Barcelona 

Lluís Mestras 
Cap de sen ·ei 

Ramon Sanabria 
Carme F io! 

La plaça de la Concòrdia és situada al centre de les 
Corts. 

De les tres places que formen el nucli an tic -les altres 
dues són la plaça Com as, on hi ha l'Ajuntament, i la Plaça 
dc Roses, vora el carre r Numància- aques ta plaça, on es 
troba l'esglés ia, és la més representativa. 

E l campanar, que emergeix enmig de la trama baixa de l 
voltant, la fa fàc ilment identificable des de la ciutat. 

Actualmen t funciona com una plaça de poble, amb una 
activitat cívica i cultural molt intensa i variada. 

Hi ha l'església a una banda, i als altres tres costats hi ha 
el forn , l'estanc, el << colmado", la perruqueria, dues 
farmàc ies, la pastisseria i altres. 

De tota mane ra, el paviment és en mo lt mal estat, hi ha 
arbres morts i el mobil iari urbà, bancs , papereres, bUstia, 
cabina telefònica, quiosc, són de diverses procedènc ies i 
col· lacats sense tenir en compte l'estruc tura de la plaça. 

L'església, l'edifici més significatiu i alhora estructurador 
de la plaça, es troba ara aïllada completament de la resta per 
la barrera fisica i visual que ofereixen el carrer i les diverses ~ i' 
fi les d'aparcament. 

La proposta de reordenació de la pl aça incorpora Ja 
façana de l'església i fa encara més pa lès el seu paper 
estructurador. 

El disseny del nou paviment, formigó in situ i lloses de 
pedra natural conformant el perímetre, les escales, i les tires 
a 45o, con figura un dibui x central que exige ix un a 
reco!· locació de ls elements de l mobiliari urbà més 
característics de Ja plaça: els 2 fanals i la font. 

A la franja perimetral es planten els arbres que falten i se 
situen els bancs i les papere res. A la cara més llunyana de 
l'església es preveu la ubicació del qu iosc. 

Dos gua ls i unes pi lones protegeixen els vianants del 
tràns it rodat de davant l'església . 
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Monument a 
Pau Casals 
Obrarealilzada. 

Antoni Ubach 
Miquel Espinet 

Context d'un itinerari 

Aquesta proposta urbanística pretén endegar una via de 
penetració urbana que, des de l cor de la part alta de la 
ciutat, meni directament el peu de Mon~uïc tot relliscant per 
una d'aquelles sutures que el pas del temps no acaben 
d'esborrar i que corresponen a les unions de nuclis anteriors: 
Sants, les Corts de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles i fins 
l'E ixample de Barcelona. 

L'origen del recorregut cal situar-lo en el parc del Turó, 
jardí que fou dissenyat per l'arqu itecte Rubio i Tuduri en 
homenatge al poeta Marquina. El caràcter de ls jardins del 
Turó -una de les obres més característiques de 
l'a rquitecte- enllaça la tradició paisatgística anglesa amb la 
jardineria mediterrània, tan estimada per l'autor. 

L'entroncament entre el parc i el passeig de Pau Casals és 
d'una enorme importància per a tots dos espais i constitueix 
l'àmbit estricte del treball, que exposarem més endavant. 

El passeig de Pau Casals va ser urbanitzat no fa gaire 
amb un caràcter més aviat afrancesat, és a dir, de jardineria 
detallista i geomètrica. Per l'a ltre extrem, el passeig arriba a 
Ja plaça de F rancesc Macià, un dels nòduls més importants 
del teixit urbà de la ciutat. L'anell circular és presidit per un 
altre espai exquisit del mateix Rubió i Tudurí. 

De totes les viés que connueixen a la plaça, l'itinerari que 
proposem es fi xa en la de la Infanta Carlota Joaquima. La 
transformació que hi projectem - i que es podria dur a terme 
sense gaire més esforç que el que els dibuixos permeten de 
descobrir- dei xaria a Ja ciutat un gran passe ig allà on avui 
no veiem sinó una via d'enllaç d'util itat dubtosa i de poc 
auactiu urbà. Amb un gran passeig de terre enmig, només 
se'n conservarien les vies late rals actuals, i, amb Ja plantació 
d' unes rengleres d'arbres, el passeig quedaria completat i 
continuava la caracterització amb què proposem de reformar 
el passeig de Pau Casa ls. 

Arribats al fina l de l'avinguda de la Infanta Carlota, ens 
trobem novament en una cruïll a de primer ordre: el carrer de 
Numància, l'avinguda de Roma, el carrer de Tarragona i 

O n 

ir I l ~ 

Itinerari des de/ 
Parede/ TurC> fins a 
la plaça d"Espanya . 
quesegue1x 
/"a,·inguda de Pau 
Casals. la plaça de 
Francesc ,\ ·fada. 
/"aringuda de la 
/tifa/lla Carlota 

~~a/l:;~~~~o ';/s~:,~~ 
ielrarrerde 

l'estació de Sants. No podem pas oblidar que les estacions Jf;';d~J;~"rr del 

són una porta d'emrada a les ciutats. Turafi"s a la plaça 

Final""!ent, seguint pe l carrer de Tarragona i vorcja~t el ,~{:S[;,~:;.r;::,:;~ta de 

parc dc I Escorxador -amb les escultures de Joan M1ró que rrformesijardineria. 

s'hi han d'alçar-, arribem a Ja plaça d'Espanya, porta VisiO del passeig 

d'entrada a Barcelona, accés al recinte del parc i del firal de 1: :er::u~~~a~~' amb 

Montjuïc i nus fonamental de la ciutat. Co/lurola al fons. 
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L'adaptació proposada no es podria dur a terme sense 
ajustar al model que perseguim alguns clements, com és ara 
els fanals de l'enllumenat pUblic, que caldria canviar per uns 
altres de mês adients que no pas els actuals, propis més 
aviat d'autopistes i vies d'a lta veloc itat. 

Tampoc no podem deixar de fer esment de la 
transformació que caldrà per enllaçar intimament el passeig 
de Pau Casa ls amb el parc del Turó i amb la plaça de 
Francesc Macià . El passe ig, situat entre dos punts de 

~
-=========~==~~:::::':=:=::=::=:::;:;:::;:;::=;;- referència prou clars, no es pot girar d'esquena ni a l'un ni a 

/ ~~~t/,:~ ~~~=~a~;emv~~u~~ ?:~¡~~:~:~:~¡~s d:0~::ai ho 
./ honorats amb els noms de la plaça i del passeig. Aquesta 

Àmbit d'actuac ió del projecte: des del Pa rc de l Turó fins 
a la plaça de Francesc Macià 

El passeig de Pau Casals, remodelat arran de Ja construcció 
de l'aparcament subterrani, es configura bàs icament gràc ies 
als grans parterres centrals, un dels aspectes més encertats 
d'aquesta via. Amb tot, la construcció de l'aparcament hi va 
deixar el testimoni d'unes quantes escales, rampes i 
ascensors, que en bona mesura condicionen tot el conjunt 
del passeig. 

La supressió d'aquests elements, estranys al passeig 
central, permetrà unir els parterres enjardinats que, 
juntament amb les plantacions de pins i tarongers latera ls, 
formen els elements bàsics de la vegetació del passeig. 

L'eixamplament de les voreres -que s'alinearien amb les 
rampes d'accés a l'aparcament- permet de millorar 
notablement la categoria de l'espai lateral destinat als 
vianants. Amb les voreres eixamplades, la poss ibilitat 
d'establir-hi uns rengles d'arbres fa que el passeig de Pau 
Casals adquireixi unes dimensions noves i avui inesperades: 
diverses tonalitats de verd - l'herba dels parterres, l'arbreda 
del parc del Turó i els flancs revestits de la fulla caduca 
habitual als carrers de la ciutat- contribuirïen a donar a tot 
el passeig el caràcter d'una entrada en el medi natural que el 
parc suggereix. 

articulació i aquest homenatge es produeixen amb la 
incorporació de tres escultures, obra d'Ape!· les Fenosa, 
Josep Viladamat i Josep Llimona. El passe ig s' hi presta 
perfectament, sempre que la disposició dels monuments no 
n'afavoreixi una interferència mUtua, que distrauria 
l'observació i pe¡judicaria el conjunt espac ial. 

La visió que presenta el nostre projecte situa Ja figura 
eqüestre de Sant Jordi, de Josep Llimona, al capdavall del 
passeig, mirant a la plaça de F rancesc Macià, que sobre un 
espai empedrat amb llosanes , guardaran quatre grossos 
fanals de braços. Al capdamunt, el passeig és la porta 
forçosa d'accés al parc. 

La unió entre el passeig i el parc -o, vist altrament: el 
passeig com a itinerari de sortida de l parc- posa totalment 
en crisi l'excés de canvis de direcció existents per als 
automòbils; aquest espai, d'altra banda, ha esdevingut una 
zona d'aparcament pura i simple, de manera que la 
circulació tampoc no se'n benefic ia. Eliminant 
l'estacionament i suprimint tant com es pugui la circu lac ió, 
cal anar a afavori r com més millor la interrelació -evident i 
necessària- entre el passeig i el parc. 

Referint-nos encara a Ja plaça Macià, no hem parlat de Ja 
poss ibilitat de modificar o recupe rar el sentit circular amb 
què inic ialment es configurà. Els darrers edificis que s'hi han 
construït no tan sols no han seguit l'alineació que hi 
semblava natural, sinó que en algun cas s' hi han fins i tot 
oposat. Amb un petit eixamplament de les voreres, aquest 
espai també podria incorporar elements de vegetació que 
redrecessin el tort permès i, també unint la plaça al passeig, 
la plaça recuperaria el sentit netament circu lar amb què va 
ser projectada. 

Conjunt escultòric dedicat a Pau Casals 

Al capdamunt del passeig, enllaçant-lo directament amb 
l'accés principal al parc del Turó, es produeix la primera 
intervenció de la proposta urbanística que hèm exposat: el 
conjunt escultòric en homenatge a Pau Casals. 

El conjunt és format per les obres de Josep Viladamat i 
Apel·les Fenosa, ja esmentades, totes dues en homenatge al 
violoncel-lista: d'un indiscutible realisme humanista l'una, i 
l'a ltra d'una elevada aHegoria de dimensions no pas 
convencionals i associada, encara, en un dels dos plans, amb 
la paraula del poeta -que en un altre lloc transcrivim. 

Tot i que l'escultura d'A. Fenosa, més allunyada del 
realisme que no pas la de Josep Viladamat, mereixe ria prou 
una descripció més detallada, ens limitarem a recordar que, 
en una de les seves vingudes de París , ens explicava aquesta 
seva obra comparant-la amb una teula, amb un llençol, d'on 
sorgeixen els bustos d'uns àngels mUsics toca nt trompetes i 
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violins. Amb una alçada superior a se t metres, el bloc de 
bronze arrenca d'una grossa base de dos metres i mig. 

L'extraordinària monumentalitat de l'obra ens duu a 
projectar-la sobre un espai que en subratlli le s 
caracteristiques i la situï convenientment als ulls dels 
vianants, enmig d'un estany les aigües del qual no tan sols 
situaran el monument a una distància enraonada dc 
l'observador, sinó que encara contribuiran a emmirallar-lo 
contra el cel. Amb aquesta composició de l'espai en què 
haurà de ser contemplada, volem associar-nos a l'obra d'en 
Fenosa, «un món vegetal , poblat de criatures femenines 
flamejantSH, com l'ha qualificada el crític Corredor Matheos. 

Darre ra l'obra aHegòrica i monumental d'ApeHes 
Fenosa, que mira cap a la plaça Macià, el nostre projecte 
preveu de situar el retrat corpori de Pau Casals tocant el 
violoncel , de Josep Vi ladomat, escultura d'una concepc ió 
be n diferent que mirarà cap al parc. 

La gran diferència entre Íuna i l'altra es resol , tot i la 
proximitat, gràcies a la protecció que el volum d'Apel-les 
Fenosa ja conferiria tot sol a qualsevol clement que s' hi 
acollis i amb la incorporac ió d'un garrofer -com tans n'hi 
ha al Vendrell, el país de Pau Casals-, que arrecerva i 
componia l'ajustada obra d'en Viladomat, figura que, 
respectant el desig de l'escultor i associant-nos-hi, situem 
arran de terra, de mane ra que els nois s' hi puguin acostar 
fins a tocar-la . El violoncel·lista hi apareix assegut, en plena 
execució, transformat com l'escultor el va conèixer quan 
s'abraçava a l' instrument. ((En Casals s'engrandia, de ixava 
de ser aque ll home materialment petiL.», ens ha dit Josep 
Viladomat, un artista mês interessat per Ja realitat que no 
pas per la fantasia i que entroncava la seva obra amb els 
moments mês esplendorosos de l'escultura d'aquest país, a la 
qual ha afegit la pinzellada d'un anecdotisme virtuosístic, 
com assenyala Francesc Fontbona. 

Tot el co[\junt escultòric se situa enmig de la plaça 
d'entrada al parc . La base ês de pedra picada i presenta una 

col· locació geomèlfica. E l desnivell entre el parc i el terreny 
no pot se r ignorat pel paviment, si bê valent-nos d'un parell 
de graons suaus, encara creiem que contribueix a rea lÇar tot 
el conjunt. 

La delimitació de la placeta que acull el conjunt 
monumental coincideix amb els Jim its del parc, que el 
projecte concreta amb una reixa ja important per e lla 
mateixa , alta i dc fe rro, amb tot un pedrís a la base que tant 
fa ressa ltar el reixat, com a lloc de repòs i de contemplació 
de la part del monument encarada al parc, amb la figura de 
Pau Casa ls. 

L'aire que respira tot el conjunt ês mês aviat clàssic, tant 
per la composició acadèmica com pels materials emprats. 

Això no ens ha impedit, amb tot, de col·locar-hi uns ve ll s 
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fanals procedents de l' Eixample, com a lement de contrapunt ~~~~~~~§~=:'~§!::;:::~~ 
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Plaça d'entrada 
al parr: i cortjunt 
escultóric. El 

r;~a:;~~~-d~J::;!;at 
configuren l'entorn 
deies escultures de 
Josep Viladamat i 
Apel-les Fenosa 
erigides a la 
memória de Pau 
Casals. 

Alçar frontal del 
r01¡juntescultòn"c. 
Els elements 
massissos de pedra 
acoten la imen·enció 
arquitectònica. 

Perfil longitudinal 
des delfina/de/ 
passeig per la plaça 
i l'entrada al parr:. 
L'estany l'Olta i 
tmmarr:a l'escultura 
d'en Fenosa, mtmre 

__.-----""~:'::'!!~iJ-t¡e=~l.J_=="-'"-"':::1..,. d;eJ:f~~':a 1;edtnt 
z::~:ar:::~~~Q ¡wl 
garrofer. 
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El Carmel i sectors 
veïns 
Ct'ittris i objn:11us dt p/cm(jomtnt apnn·au per la Comissió MunitifH1/ 
Ptrmcllltnttf17·5·81. 
Attur.d6 dt plon(jGmtfll t n Cllr$: 
t.Studi dU/ternatiru dtl Tuntl dt la Rovira I els seus accessos Nord i 
Sud pendent dc decisió dejinili\'a. 

~~~s~~':!;J/%e"J:~~~~·o:;~! ~¡;~;~~~:: .~dtíj~%1 de Nostra StnJ-ora 
tkl Coll i projn:tt del Porc dt lo Cuutta dtl Call. 

Manuel Ribas-Piera 
Col· laborador: Centre d'Estudi de Planificació (I EP) 

La situació urbanística 

Els limites del barri del Carme! 
i altres sector veïns 

Sobre el territori estudiat, de supe rficie 360 Ha, hi 
viuen 90.000 hab. amb una densitat mi~ana bruta de 
250 hab/ Ha. La seva delimitació arrenca de les converses 
d'aquest equip tècnic amb la Delegació de Serveis 
d' Urbanisme. En el curs del treball s'ha vist la necessitat de 
modificar-la lleument, i s'han suprimit els sectors de la plaça 
Sanllehi i carretera del Carme], perquè pertanyen 
sociològicament a La Salut, Can Baró i Guinardó, però s'hi 
ha afegit, en canvi , el conjunt dels Salessians a Riera 
d'Horta-Vall d' Hebrón. 

Els limits són: a l'oest, l'avinguda de la Vall d' Hebrón des 
de ls Penitents fins al naixement de la riera de Can Cortada i 
convent dels Salessians, aquesta mateixa riera fins al carrer 
Lisboa (mercat d'Horta); al nord el passe ig de Maragall fins 
al carrer Amílcar, a l'est d'aquest carrer el carrer Arc Iris i 
de Garriga i Roca , i al sud els limits merid ionals dels futurs 
parcs urbans del Turó de la Rovira-Carme] (amb extensió 
fins al carrer Pasteur i la carretera del Coll . 

De la delimitac ió proposada resulta un conglomerat 
relativament homoge ni que abasta no solament el vessant 
nord dels turons presidits per l'ermita del Carme] (o sia el 
Carme! pròpiament dit dividit en barri de dalt i barri de 
baix), sinó també les barriades limítrofs a llevant i ponent, 
respectivament anome nades de la Font d'en Fargues i de la 
Teixonera, i encara tot el sector que des de l'avinguda de la 
Vall d'Hebron baixa tallat per torrenteres i camins fins a la 
barriada de la Clota. D 'aquest ampli sector, aquí em diem 
genèricament «e ls barris de la Vall d'Hebronn, que són cinc 
en total, separats per torrents: Salesians, Arión-Hispano 
Francés, Martí Godola r, Sant Genis de Baix i la Clota. 

Unitat de Ja zo na 
(La topografia i el relleu) 

En els plànols es fa palesa l'estructura paisatgíst ica del 
conjunt, que és com un hemicicle obert al nord des dels 
Penitents fins als «Quinze )) en el passeig de Maragall, 
enfrontat als cims de Collcerola, la Rabassada i Valldaura, 
encara seria més tancat si consideréssim el veí Turó de la 
Peira, el qual, situat a l'a ltra banda del passeig de Maragall, 
cau fora de ls lí mits de l'estud i. 

Aquest hemicicle, que té «grosso modo» uns 1,75 km en 
la direcció est-oest (des del parc del Guinardó fins a 
l'avinguda de Ja Vall d'Hebrón) i una ampla mitjana de 
1,25 km en la direcció nord-sud (d'Horta fins al Coll) és una 
real micro-comarca del Barcelonès, avui engolida pel 
creixement urbà es tès fins al ((piemont)) de la serra de 
Collcerola (coincident, a efectes del present estudi, amb la 
tall de l'antiga carretera d'Horta, avui avinguda dc la Vall 
d' Hebrón i ben aviat segon cin turó de Barcelona). 

En efecte, aquesta és la única zona del terme municipal dc 
Barcelona oberta al nord que estén el seu poblament sobre 
les obagues dels tres turons, i que rep directame nt les 
influències climàtiques dels mestrals ja que té visi bilitat fins 
al Montseny. 

En el plànol Bes ressalta l'estructura fisiogrà fica al 
territori. Les princ ipals conclusions urbanístiques són les 
següents: 

Primer: L'hemicicle de muntanyes fa els següents 
puja-i-baixa, des dels Pen itents fins al turó de la Peira (fora 
de l'àrea d'estudi, com ja està dit) 

Coll de ls Penitents: 172 m 
Cim dc la Creueta del Coll: 
Coll de la Font-nlbia 
(N • Sra. del Coll): 
Cim del Turó d'en Móra (del 
Carme!): 
Coll del Carme] (Santuari): 
Cim meridional del turó de la 
Rovira: 
Cim septentrional del turó de la 
Rovira: 
Coll del e/ Amílcar, sobre el 
Pg. Maragall: 
Turó de la Peira: 

246,9 m (pun t més alt) 
191,4 m 

266,3 m 

188,4 m 

262,2 m 

235m 

68 m (punt més baix) 

137,9 m 

Segon: La conca o cubeta que s'estén als peus de l'hemicicle 
desguassa cap a l'ex trem NE (passeig de Maragall) amb 
dues rieres principals que es troben als voltants de l'actual 
Mercat d'Horta (e/ Tajo) i que són les ant igues rieres de 
St. Genís de ls Agudells i Sant Joan d'Horta . 

Precisament és l'aiguafons de la primera la que avui de limita 
dos subsectors clarament distints que més endavant 
s'expl iquen: 

A) a ponent, els ((barris de la vall d'Hebron i la Clota))' 
encara aturats pel que fa al poblament. 

B) a llevant. un conjunt urbà escalonat sobre forts pendents 
avui densament poblats. 

Tercer: A causa del rell eu i dels forts pendents de 
muntanyes i torrents (més enll à dels limits que hauria calgut 
preservar), els pendents viaris superen freqüentment Ja 
tangent del 20 %: s'indiquen al plànol A i es comenten a 
la pAgina 23 1. 
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Densitat de poblacio: 

Vermell: 
/6()().100 hab/ha 
Lila: 
/()()().6000 hab/ha 
Blau mar: 
600-250 hab/ha 
Blau cel: 
250-150 hab/ha 

Una mica d'història. 
(Des de Carreres i Candi 
fins a Huertas Clavería) 

El poblament d'aqu!!St sector és recentíssim, i com a prova 
cal veure el plànol realitzat per Ildefons Cerdà el 1855. 

La fundació més antiga del sector és Ja parròquia de Sant 
Genis dels Agudells, anterior al s. Xl. 

D'aquest segle o de l'anterior és l'ermita de la Mare de Déu 
de la Font-nibia (font vermellosa) o del Coll , sobre el camí 
que en ll açava la vall amb el camí romà de Sant Cugat (avui 
avinguda de la República Argentina). Aviat es vincu là a 
l'orde Benedictina i a partir del I 099 passà a dependre de 
Sant Cugat i després de St. Pau del Camp. 

Entre 11 69 i 1210 apareix (fora del s límits del present 
estudi) la capella sufragània de St. Joan «d'Orta», que a la 
llarga passarà a se r molt més important que la de St. Genis. 
En aquest moment degué quedar reforçada Ja importància 
del carni d'Horta al Coll i a Vallcarca, aglomerat de cases 
que constituïa l'extrem meridional de Ja parròquia i després 
de l municipi d'Horta. 

Dc Ics antigues masies medievals, avui només resta la molt 
significativa <<Casa Cortada>> (a l'extrem NO, pròxima als 
Salesians) i en menor quantia Ja de «Can Travy>>, no gaire 
lluny de la primera. 

Durant aquests segles, es pot dir que a la zona delimitada 
només es donen l'agricultura i els boscos, mentre va creixent 
- fora dels nostres limits- el nucli d'Horta, i el de Sant 
Gen is contempla la prosperitat i Ja decadència del monestir 
de Sant Jeroni (sobre la carretera actual de L'Arrabassada) i 
del pavelló reial de caça de Valldaura (pròxim a la carretera 
de «La Flor de Maig») . 

El XIX arribà amb la divisió dc Termes municipa l gra fiada 
al plànol ! ja esmentat: una linia de fons de barranc que 
aproximadament coinc ideix amb l'actual carrer de Ja Font 
de la Mulassa separa els municipis d'Horta i St. Andreu que 
cobreixen quasi enter el sector d'estudi, mentre els vessants 
meridionals de Ja Rovira i del Carme! pertanyen 
respectivament a St. Martí dc Provençals i a Gràcia. 

Aquests municipis foren annexats a Barcelona el 20 d'abril 
de 1897, excepte el d'Horta que fou autònom fins al 9 de 

juliol de 1903. 
D'aquest segle o dc l'immediatament anterior són els edificis 

avui encara existbnts de Can Carbassa (col-legi de la 
Sda. Familia al carrer Peris Mancheta), la «Torre Llossera)) 
(avui escola) sobre el camí de St. Genis a Horta en els 
limits de la Clota, i el més important de Can Marti 
Codolar, no gaire ll uny de l'anterior, que avui és seminari 
Salesià i centre escolar privat. 

La carretera del Carme! (des del barri de la Salut de Gràcia) 
s'obre el 1881 al servei d'un exigu poblament de temporada 
alineat als voltants del santuari del Carme! i de ls turons d'en 
Móra (Carme!) i de Ja Rovira des del 1875. EII880 
rebutgen la proposta de l'Ajuntament (de Sant Martí), que 
vol ia portar un cementiri nou a l'extrem del seu terme 
municipal. 

A començament de segle arrenca la urbanització de l ~ector 
de la Font d'en Fargues, sobre una propietat d'en Pere 
Fargues i Sagristà (després de la seva vídua, Montserrat de 
Casanovas) en el puig de Màger. El juny de 1915 es 
comença el «Barri dels Periodistes>>, que s'estén sobre el 
Torrent de la Font i el veí de Can Carbassa i que justifica la 
nomenclatura de carrers com el de Peris Mencheta. El 1928 
es crea el casal famil iar a la cruïlla de ls carrers Pedrell i 
Font d'en Fargues, davant de la parròquia (projecte d'Adolf 
Florensa, destruïda ell936), i el 1951 acabarà comprant 
l'antic casal que avui és Parroquial. 

Amb la immigració prèvia a l'Exposició de 1929, comença 
un nou signe en el poblament de l sector. Fins a aquesta data 
hom va veure aparèixer una urbanitzac ió de temporada o 
permanent de la mitiana burgesia o professionals. Des 
d'aquesta data, si bé la construcció segueix fidel a l' ús 
unifamiliar i a la casa aïllada, la qualitat edificatòria en 
canvi , comença a ba ixar considerablement, a causa de la 
feble situació econòmica de Ja població immigrant que 
s'estableix començant pels voltants del carrer Llobregós. 

Cap a l'extrem més meridional , el viaducte de Vallcarca 
inaugurat l'any 1913 dóna empenta a les barriades del Coll i 
de Mas Falcó (com d'una antiga masia) i es desborda 
després de la manera marginal sobre la cara nord de l turó 
de l Coll, de manera que donant lloc a la Taxonera, 
Totxonera o Teixonera (del nom de la bòbila encara existent). 
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Nascuts a Barcelona: 

Verd/osc: 
mesde/65% 
Verd clar: 
mes de/55 % 
Groc: 
mesde/40 % 



Epoca d'inmigroció: 

Siena: mes arn'bals 
e11 el /941-60q/leel 
/961-70 
Grocimens:arribaJs 
en el 1961-70mes 
del dobla que e11 
1941-60 
Groc paJ.Iid: am'bats 
en e/1961-70 
bas/ant mes del 
doble que en 1941-
60. 

Finalment, la innuencia d'Horta es fa sen ti r més enllà dels 
antics limits municipals (que havien estat els límits 
parroquials de St. Genis dels Agude lls i per això el nuc li 
d'Horta va cré ixer en un extrem del seu tenne municipal). 

Primer la Clota (començament de segle) i després la zona 
estructurada pel carrer Dante , situada entre la riera d'Horta 
i el torrent de Can Carabassa (avui prolongació no 
urbanitzada de l carrer Llobregós). 

El perquè de l'estudi 

La densitat, les onades d'immigrants i el 
que en resulta 

En els plànols hom pot veure la localització de les 
onades immigratòries desbordants dels anys 50-60 i 
residuals dels anys 70: tant el (( barri de dalt>>, del Cannel 
(per damunt del carrer Montserrat de Casanovas) com el 
((barri de baix )) (al voltant dels carrers de Tremp, Calderón 
de la Barca i Plaça Pastrana) s'omplen fins a densitats 
impensables (més de 1.500 hab/ Ha bruta, vegeu plànol C). 

En canvi, a llevant de la rambla del Carme!, la urbanització 
es densifica encara sense arribar a densitats superiors als 
250 hab/ Ha mercCs al tipus edificatori de casa unifamiliar 
aïllada que hi persisteix predominantment. 

Avui, els vessants dels carrers Dr. Bovê i Santuari i els de la 
Teixonera més la fondalada que tê per centre el carrer 
Llobregós. la plaça de Pastrana i el carrer Dante són sectors 
absolutament congestionats fins a limits molt superiors als 
imaginables. 

Resta encara parlar del barraquisme que subsisteix al sector. 
El cim del turó dc la Rovira i el seu vessant de llevant 

contenen encara colònies, de barraques. que ca ldrà eradicar 
amb urgCncia. 

La circulació (i l'aparcament) 
Una tal congestió humana deriva en congestió viària 

ben av iat. 
Segons dades municipals de 1978. el sector delimita t tê un 

parc d'automòbil format per: 17 .505 turismes; 1.638 
camions i 1.848 motocicletes. els quals . per aparcar, 
disposen de 90 I places en pàrkins pú.blics. mês 

aprox. 2.385 places situades en 159 pàrkings privats i al 
llarg dels carrers, 8.876 places en posició autoritzada. Total 
aprox. I 2.162 places. 

Si només comptéssim els turismes, l'esc reix de 5.343 
vehicles sense lloc autoritzat per aparcar caldrà pensar que 
es reparteix, o bé sobre les voreres, o bé en nombrosos 
descampats perifèrics que alleugen transitòriament el 
problema, tant a l'interior com a l'ex terior del sector 
d'estudi. 

La conges tió d'aparcaments al carrer i la deficient 
urbanització d'algunes vies que foren fonamentals per 
resoldre l'esquema viari, augmenten els problemes 
circu latoris que de per si ja es produirien només a causa de 
l'estretor i dels enormes pendents a Ja majoria dels carrers. 

Avui, i de manera aparentment espontània, que vol dir 
acomodada a optimitzar les possibilitats existents, existeix 
un sis tema principal viari gairebé sempre en doblet. Són els 
següents, representants al plànol J. 

Eix bàsic: Dante-Liobregós. 
Eix secundari: desviat per Dante-Teixonen. 
Eixos dalt-baix: al sud. el doblet Conca de Tremp-Calderón 

de la Barca (altes densitats): al nord, el doblet font d'en 
Fargues-Peris Mencheta i Font de Ja Mulassa (baixes 
densitats). 

Eix secundari: el de penetrac ió alta al barri de la font d'en 
Fargues fonnat pel doblet Pedreli-Montserrat de Casanovas. 

Aquests eixos deficitaris, que caldrà millorar, conflueixen a 
les cinc portes o ròtules circulatòries de pas obligat en 
l'accés al centre de la ciutat. D'oest a est són els següents: 

Penitents; pont de Vallcarca; pça. Sanllehí; pça. Font 
Castellana; (< Els Quinze>>. 

La ''all d'Hebron (1111 gran parc parcialment en litigi) 

Estrmi!icadó social 

Blau intens: 
mes del 80 % obrers 
Blau paf·lid: mes 
del75%obrers 
Lila: derectius i 
profesionals mes del 
11% 

De Ics 360 Ha de l'àrea d'estudi, unes 90 Ha, o sia un 25% 
del total. corresponen al que hem anomenat i descrit a 
repigraf I com a (<barris de la vall d'Hebron i la Clota». 

Aquesta importantissima reserva d'espai lliure i fins i tot 
d'espai natural, orientada a llevant i solcada -com ja està 
dit- per torrents i camins descendents, va ser zonificada 
segons el pla comarcal de 1953 com a <<Cimat Jardi 
Intensiva>>, interrompuda per dos parcs urbans allargassats. 
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d'uns I 00-200 m d'amplada cadascun, i situats al nord i al 
sud de la plataforma en pendent de Can Martí Codolar. 

El pla comarcal vigent des de 1976 tracta aques ta zona 
preferentment com a parc urbà (un 50% si s'exceptua del 
conjunt la barriada dc la Clota) ja que respecta com a 
zona 18 (zona subjecta a ante rior ordenació volumètrica) les 
parts compromeses amb un Pla parc ial precedent, que 
desegu ida es comentarà, de la qual aproximadament una 
meitat encara no ha estat ed ificada. 

El 9 d'abril de 1976 (és a dir tres mesos i cinc dics abans de 
l'aprovació de finit iva del pla comarca l) és aprovat 
de finiti vament amb algunes observac ions el << plan parcial de l 
sector del paseo del valle de Hebrón» després d'una ll arga 
història de presentacions i denegacions que comença 
l'any 1964. 

Abans, el 2 de maig de 1975 és aprovada la Llei de 
Reforma del Sòl (que passarà a tenir tex t refós vigent des 
de l 9 d'abri l de 1976). 

Com que el pla parcial és aprovat in icialment abans que la 
Llei dc Reforma però dejinitil•ament després d'ell a, una 
contradicció entre la disposició transitòria 2. • i la 
circu lar 2/1975 de l Ministerio de la Vivienda planteja el 
problema dc qui na dc les ducs lleis del sòl - vella o nova
ha de regu lar Ja ges tió del pla parc ial. 

A més, l'ordre de l'alcalde de Barcelona de 25- ll-77 donant 
recomanacions pe r a la reparce l-lació dels polígons 
de limi tats i per a la promoció d'estudis de detall amb la 
participació ciutadana també dec reta la suspensió de 
llicències sobre el sector afectat pel pla parcial. 

Aquesla és a grans trets la situació legal, però caldria afegir
hi l'expressió de les postures populars que més endavant 
s'exposen. 

En opinió del qui subscriu el contenciós present hauria de 
contemplar-se també des d'angles urbanístics i pe r tant 
eminentment socials i solidaris: 

a) la reserva paisatgistica implicita en el futur parc de la vall 
d' Hebron és d' impor:ància enorme, no pas únicament per al 
sector en es tudi i els contigus, sinó també per al conjunt de 
Barcelona; 

b) el traçat viari avui vigent sobre el sector és en gran part 
inadmissible si es mira a la llum del que s'acaba de dir; i 

e) la destrossa que el pla comarcal vigent assenyala sobre la 
barriada de la Clota demana una urgent revisió parcial del 
pla comarcal per tal d'evitar aquest desastre. 

El barris: ruptures i aglutinants 
(comerç, equipament i centres) 

S'ha explicat abans que el problema del sector, ma lgrat 
haver-se produït sincrònicament sobre una superficie de 
caracteri stiques homogènies, va estar des de bon co
mençament dividit en diverses barriades. 

Deixant de banda la zona de poblament «modernissim» de 
la vall d' Hebron, a llevant de la riera de Sant Genis es 
distingeixen fàcilment tres barriades: 

a) una central, que va del carrer dels Santuaris (a la 
cota 190) fins a les portes de la plaça d' Eivissa (a la 
cota 77) que anomenem Carme!, i que fàcilment podem 
distingir entre «barri de dalt>> i «barri de baix», per sobre o 
per sota de la cota 135 a nivell, aproximadament del carrer 
Montserrat de Casanova. 

b) barriada de la Font d'en Fargues, clarament delimitada 
en el pla comarcal vigent pel traspàs de la tipologi<i. continua 
(zona 13 b) a la discontinua (zona 20 a/9), i es declara 

nítida als plànols d'informació 
e) la barriada de la Teixonera, sobre Ja cara N del turó de 

Ja Creueta del Coll , penjada sobre el barranc de can Barret, 
i caracteritzada per una baixa qualitat edificatòria, que el pla 
comarca l vigent ha designat en part com a «zona de 
remodelació urbana>> (n. o 16). 

Pel que fa al Carme! pròpiament dit, el <<barri de dalt>> és el 
de més baixa qualitat edificatòria i està vertebrat entorn del 
coll on se situa el santuari (avui parròquia), centre aglutinant 
que s'estén a nivell pel carrer del Dr. Bové, i en forti ssims 
pendents pels eixos - indiscutibles avui per avui- formats 
pels carrers Conca de Tremp i Calderon de la Barca, tal 
com demostra el plànol. 

Als plànols hom pot veure el «barri baix», 
viàriament estructurat sobre els eixos Dante i Llobregós, i 
tot ell com una esponja comercial i de petits equipaments 
dispersos. La plaça Pastrana és el baricentre i Ja rambla de l 
Carme! i el carrer Tajo uns clarissims limits. 
El mateix plànol rriostra com la tipologia edificatòria 
discontinua i unifamiliar de la barriada de la font d'en 
Fargues no facilita les instal-lacions comercials. Cal pensar, 
però, que la menor densitat (1 /6 de la màxima del Carme! 
de (( baix )) ) també ho abona. 

El sector s'estructura; com ja està dit a l'epigraf 4 B, entorn 
de dos eixos que funcionen en paral-lel: carrer Peris 
Mencheta; carrer Font de la Mulassa, i carrer de la Font 
d'en Fargues. E ls pendents a Ja part alta, tocant ja amb el 
parc del Guinardó, es fan acusats: és aixi que el darrer 
carrer esmentat arrenca a la cota 75 i s'enfila fin s a la 150, 
on hi ha la font, només en 650 m de recorregut en planta. El 
cim del turó o puig d'en Màgcr és avui una zona d'habitació 
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de luxe. a l'entorn dels carrers Alt de Pedrcll i Aguilar, amb 

torres plurifami liars a quatre vents (palazzine) d'elevat 

estilndard. 
Tot el contrari passa a la Teixonera, que només té en comú 

amb el barri dc la Font d'en Fargues la di sposic ió 
escalonada dels carrers sobre el fort pendent natural de la 

muntanya (25 %). Les densitats, però. a diferència del 

Carn1el. no superen els 600 hab/ Ha a la part alta ni els 
250 a la part inferior vora el torrent de can Barret. 

Potser el ca rrer Arenys és el que més aglutina ca rilcters 

centrals. Aquest carrer. en un futur pròxim (amb la 
urbanització de l carrer Sant Genis) serà la continuació del 

carrer Dante fins als Penitents. 
Paràgraf a part mereix el c. Fastenrath. El seu perfil vertical 

és més propi d'una atracció de (< muntanyes russes}) que no 

pas d'un carrer de Barce lona. En el trajecte des de l 
e/ Llobregós fins a aconseguir la horitzontalitat adaptada a 

la corba dc nibell 175 , presenta els següents episod is: 
Del e/ Llobrcgós a e/ Àngels (aprox. 100m en 

horitzontal itat) puja un 20 % de mitjana. 
Del e/ Ànge ls a e/ Sta. Albina (aprox. 50 m) baixa en 

pendent d'un 20 %. 
Del carrer Sta. Albina a la cota 175 (aprox. 70 m) puja 

un 25 % de pendent. 
Cal no oblidar que aquest carrer hauria de ser la ronda alta 

o «cornisa )) que enllaçaria els tres colls: Penitents. Coll i 

Carme!. No solament està interromput arribant al 

e/ Llobrcgós sinó que el seu traçat l' inhabilita per a 
qualsevol func ió arterial seriosa . 

Arribats a aquest punt de la configuració de les barriades és 

necessari referir-se als equ ipaments, que en són 
completament i element aglutinant alhora. 

A més del casal -avui parroquial- de la font d'en Fargues, 

que és l'únic centre soc ial existent al sector, hi ha els locals 

dc l'associació de veïns del Carme!, dc la font d'en Fargues, 
de la Teixonera i de la vall d' Hebró. 

Tres parròquies, la del Cannel, la de St. Antoni de Pàdua i 

la dc Sta. Teresa dc Jesús, tenen l'església situada al sector 

en estud i, i les altres quatre tenen feligresos al sector encara 

que els temples són exteriors: N .• Sra. del Coll , St. Genis 

dels Agude ll s, SL Joan d' Horta i St. Jeroni. Hi ha encara 
quatre temples evangèlics, als carrers Castellbisbal, Arenys, 

(la Teixonera), Tobrà (Carme! de baix) i F arnés (la Clota). 

L'equipament escolar es resumeix en el quadre adjunt, en el 

qual s' intenta valorar els nivell s de servei o dèficit. Cal , 
però, tenir present que no sempre el nombre de nens del 

sector que assisteix a escoles de fora s'equipara al dc nens 

de fora que ocupen places escolars del sector, i d'aquí per 
tant poden sortir variacions que millorin o empitiorin la 

situació que el quadre esquemàticament demostra. 

Places escolars existents % N. o abso/ur 
Grups edats Total 

Esc. Plibl. Esc. Prir. Total pobl. total grups edats 

Pre-escolar 
(2-5anys) 161 

E.G.B. 
(6- 13anys) 2.047 

pt B.U.P. 
(1417anys) 

F.P. 
(14-17anys) 

Guarderies 
(0·1 anys) 

Deficients 

Poblacto total. 90.000 hab. 
%:elsde1Dte. X li. 

2.177 

6.491 

1.9 11 

72 

874 

108 

2.338 65%X 9,2 5.382nens 

8.538 100 %X 12 ,8 11.520nens 

1.911 50%X 5,5 2.475nens 

72 30%X 5,5 1.485nens 

874 25%X 4.1 922nens 

108 

Cal esmentar, sobre el quadro anterior: a) que l'escassetat 

de places en escoles públiques és aclaparadora; b) que la 

Fonnació Professional, en un barri que té sectors amb més 

del 80% de la població obrera és absolutament 
simbòlica; e) que el sector no té cap Institut 
d'Ensenyament Mitjà; d) que la carestia és notable al sector 

de pre-escolar. 
En el camp assistencial , el comentari és pessimista pel que 

fa als dispensaris: només un centre al e/ Sacedón. No es pot 

argumentar més que parcialment sobre la presència pròxima 
de la zona hospitalària de I'Avda. de la Vall d' Hcbron, 

El Túnel de la Rovira i les comunicacions amb la ciutat 

De l'extens programa de TA BASA a finals dels anys 60, 

n'ha quedat el conjunt de tres gale ries (una sense acabar) 
que foraden el subsòl del Turó dc la Rovi ra des del parc de 

les Aigües fins a la cantonada dc la rambla del Cannel i el 

carrer d'Agudells. 
Tant important obra d'infrastructura subterrània, tota lment 

insòlita a Barcelona, plantejà des del seu bell inici posicions 

connictivcs. Fos la que fos aquella discussió. avui la qüestió 
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es renova. però davant d'una inversió realitzada, i amb el 
costós acompanyament de l'enorme «aclarida>} a les illes 
situades entre la rambla del Carme! i et carrer dc Ics 
Ciències fins a arribar al e/ Lisboa (on ja comença el 
despoblat dc la Riera d'Horta). 

Avui Ics possibles propostes s'escalonen des d'un extrem dc 
radicalitat fins a l'altre oposat 

I. Acomplir el que hi ha dibuixat al pla comarcal i 
dese nvolupat en un projecte l'lO publicat dels Serveis Tècnics 
de l'Ajuntament. 

2. Fer passar el via ri deprimit, des de les boques del túnel 
fins al e/ Lisboa, i modificar més amunt l'aparatosa 
«express-way" del pla comarcal convertint-la en una via
pa rc fins al 2.on cinturó, corregint sobretot el nus que afecta 
totalment la masia gòtica de Can Cortada. 

3. Deixar passar dues vies a nivell (rambla de l Carme! i 
e/ de les Ciències i dc Ics Lletres reservant els terrenys per a 
parc i potser aparcament, fent com a 2 a partir del e/ Lisboa 
cap amunt. 

4. Reservar els dos túnels i les dues vies tal com és descrit a 
3, per a l'exc lusiu trànsit dels autobusos. 

5. Fer passar pel 3.er túnel (avui inacabat com s'ha dit) una 
via de metro que en llaci la plaça d'Alfons Xè ( línia IV) amb 
la plaça Eivissa (linia V). Tindria una estació situada a la 
vertical del e/ Dr. Bové, des d'on s'obriria l'accés mitjançant 
un ascensor de 90 m vertica ls de recorregut; i una altra cap 
al e/ Llobregós. 

Al costat d'aquesta problemàtica tan variada, cal posar-hi 
una valoració objectiva de l'actual accessibilitat, que és molt 
de ficient. 

Ja s'ha dit que l' hemicicle meridional -perforat amb el 
túnel- és el que priva d'accés directe al pla de Barcelona i 
que pe ls quatre colls poss ibles (Penitents, el Coll, el Carme!, 
passe ig de Maragall) es va a parar a cinc ròtu les del via ri 
barceloní: Penitents viaducte de Vallcarca, plaça Sanllehi, 
plaça de la Font Castellana. i els (<Quinze )) , 

A cop d'ull sembla que el túnel pot ser una solució. No 
obstant això, una verificació elemental ens diu que si 
arribessin a funcionar quatre vies (dos túnel s) en el sentit 
preferencial de les hores puntes, engolirien no gai re més 
de 2.000 vehicles/hora (li ,5% del parc de la zona). 

Pel que fa al transport públic , el conjunt de l'àrea d'estudi 
disposa d'una estació de metro contigua però exterior (plaça 
Eivissa) i els següents autobusos regulars: 

N.o 25: Pça. Catalunya - Pça. Gal· la Placídia-Coll (Església 
M. D. del Coll). 

N.o 28: Pça. Gal· la Placidia-Coll (Església M. D. del Coll). 
N.0 24: Paral·lel-Pça. Gal·la Placidia-Carmel (final del e/ de 

la Gran Vista). 
N.o 10: Pça. Gal·la P:lacidia-Carmel (final del e/ de la Gran 

Vista). 
N.o 39: Barceloneta. Pça. Font Castellana-Rbla. del Cannel. 
N.0 19: Catedral- Pg. Maragall. CI Dante (fi nal) 
N.o 403: Pg. Vall d'Hebron- La Teixonera (circumval· lació 

interna). 
Als quals cal afegir quatre !inics tangents. Aquestes 

òbviament només poden servir la perifèria de l sector d'estudi. 
N.0 26: Pça. Catalunya- Pça. Lesseps- Llars Mundet. 
N.o 27: Pça. Espanya- Pça. Lesseps- Llars Mundet. 
N.o 76: Pg. Torras i Bages (St. Andreu)- Resid. 

Sanitària S.S. 
N.o 45: Pg. Marítim (Barceloneta)- Pg. Maragall- Horta. 
No hi ha cap línia nocturna que penetri a l' àrea d'estudi. 

Només les lín ies ND (Pg. Vall d'Hebron) i NH 
(Pg. Maragall) en són tangents amb les limitacions derivades 
de que el sector d'estudi té unes dimens ions de 1.750 mi 
1.250 m en sentits E.O. i N.S. respectivament. 

Què hi diuen els veïns 

Bastants dels trets configuradors que aqui s'han donat 
provenen de les converses amb els representants de la Junta 
Municipal de l Districte Xli (tot el sector d'estudi, llevat de la 
Teixonera) i amb les Associacions de Veïns afectades. 

L'autor d'aquest «Reconeixement>) hauria considerat ben 
poc vàl ida Ja seva tasca si no hagués tingut contactes amb 
Ics Associacions de Veïns de la Teixoneria, de la Font d'en 
Fargues, de la Vall d'Hebron i del Carmel. 

Com és de suposar les Associacions de Veïns senten 
directament Ics amenaces que s'han descrit. Congestió i 
baixa qua litat dels edi ficis, congestió i segregació respecte a 
la ciutat, reivindicació del Parc de la Vall d' Hebron (sense 
oblidar els altres), i posicions variables respecte a la 
util ització del Túnel de la Rovira. 

Cal esmentar que l'Associació de Veïns del Carme! és la 
que amb més abast i coherència ha estudiat els seus 
problemes. El 1979 va publicar un «programa reiv indicatiu 
popular>) i ha dissenyat una contraproposta per a la 
utilització de l'espai des de les boques de ls túnels fins al 
carrer Lisboa. En el primer, es tracten ordenadament els 
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problemes classificats en apartats <<Ba rraq ues)), <<Qualitat de 
vida)), << Esports)), «Ensenyament>), (d ubi lats)) i «Sanitat>), 
dels quals els dos primers i el darrer incideixen molt 
particularme nt sobre els mate ixos objectius d'aques t estudi. 

En el projecte viari es grafia a escala 1/500 una solució de 
via-parc , amb limitació del tú ne l per al transport col· lectiu. 

Les propostes 

Amb qui ns criteris? 

Substancialme nt d'acord amb quatre principis bàsics: 
Primer: estabilitzar i si és possible reduir les densitats de 

població, en particular al Carme/ i a la Teixonera. 
Això demanara: 
- que desaparegu i el barraquisme en el Turó de la Rovira. 
- que passin al domini públic els pocs solars encara ll iu-

res que resten al sector. 
- que en els PERI de remodelatge de les tres zonas 

asse nya lades (16) al Pla Genera l vigent, es tingui present 
aquest objectiu pel que fa a la consecució d'espais ll iures. 

Segon: resoldre l'aparcament i facilitar la circulació 
rodada, en particular al Carme/ i a la Teixonera, per tal de 
comptabilitzar-la amb la millora de la vida urbana. 

Això demanara: 
- que hom aprofi ti determinades zones d'equipament 

perifèr ic i les que puguin resulta r de ls PERI recomanats , per 
tal de constru ir-hi aparcaments públics; 

- que es millorin els eixos viaris foname ntals pel que fa a 
les rasants modificant- los o completant- los amb nous trams; 
i que s'augmentin les capacitats de tràns it «eixamplant>> les 
secc ions transversals amb la prohibició d'aparcament: 

- que es rebutgi tota solució de concentració de vies 
arte ri als i es potenc iï al màx im la xarxa diversificada 
existent, tant la interior com la exterior al sector. 

Tercer: Equipar als barris i dotar la ciutat amb 
equipaments generals radicats al sector, per tal de 
promoure'n l'ús generalitzat que reduiria la segregació del 
sector. 

AL\'ò demana: 
- que a les escasses àrees d'equipame nt encara dispon ibles, 

als solars que s'adquireixin per tal de redu ir la congestió, i 
als que resu ltin dels PER! recomanats, se situïn els 
equ ipamems escolars (escola pública), social (centres de 
barri) i assistencia ls (d ispensaris) fins a eixuga r els 
dèficits existents; 

- que es portin a terme els tres parcs urbans recomanats; 
- que es reforcin els U"ansports públics amb la utilització del 

túnel de la Rovira, amb la racional itzac ió de les freqüències 
i horaris de les linies existents, i amb la creació d'una linia 
de microbús adaptat a grans pendents per a la 
circumval·lació interior de les barriades. 

Quart: Dotar el sector d'mw i marge urbana de sujiciem 
qualitat per ta / de millorar la del conjunt. 

AL\'Ò demana: 
- que es portin a terme els tres parcs recomanats; 
- que es portin a terme les tres vies-parc aconsellades; 
- que es protegeixi l'edificació monumental i es va lori 

l'ed ificació característica romanent. 

Graduació dc Ics di verses acc ions possibles 

En el conjunt de les propostes enumerades, hi ha accions 

de diversos tipus i en ti tats. 
Però, sobretot, hi ha atribucions a figures jurídiques i 

procedime nts administratius disti nts, segons l'enti tat de les 
dive rses accions. 

Un primer grup d'accions recolza en simples actes 
adm in istrati us, discrecionals: l'adquisició voluntària de ls 
solars ll iu res, la supressió de les barraques romanents amb 
trasllat de llurs ocupants i l'adquisició concertada d'edifici s 
monumentals. Caldrà un programa municipal d'adquisicions. 

Un segon grup és format per les mateixes accions en el cas 
d'haver de recórre r subsidiàriament a l'expropiació. 
Aleshores caldrà un pla especial d'equipame nts o de 
conservac ió de monuments per tal de fonamentar-h i la 
declarac ió d'util itat pública justificadora de l'adquisic ió 
fo rçada. 

Un tercer grup és constituït per aquelles accions a les quals 
es pot anar directament amb el projecte d'urbanització, com 
és el cas de l'obertura de carrers en sòl urbà (quan no 
s'i nclouen en cap dels PER! recomanats), de la mi llora 
d'urban ització dels eixos viaris proposats i de Ja realització 
de jardins i equipamen ts isolats. 

Un quart grup el formen els tres PERl de remodelatge de 
les zones 16. 

Un cinque grup és el dels plans especials de vialitat i 
paisatgisme constituïts pe l planejament de les tres vies-parc i 
de transició dels te ixits contigus. 

Un sisi! grup el formarà l'ordenació urbanística de dos de ls 
tres grans parcs (Tres Turons i Creueta del Coll) en els 
qua ls ca ldrà proveir la transformació en Us públ ic i lliure de 
totes aquelles inclusions residencials avui existents 
(zones 17-6). 

Finalment, i en seti! lloc en la relació, ca ldria afrontar la 
revis ió de l Pla Comarcal per tal de reestudiar el parc de la 
Va ll d' Hebron i la Clota. 

És evident que, ultra això, es produiran els esperats efectes 
de planejament o projecte en cascada: 

Del quart i cinquè grup, en poden resultar estudis de treball, 
projectes d'urbanització i projectes de disseny urbà per tal de 
precisar l'execució successiva de les accions edilícies. 

Del sisè grup, n'han de resuhar forçosament projectes de 
jardineria, d'urbanització i d'equipaments dels parcs. 

I per acabar, de la modificació del pla comarcal en allò que 
pertoca a la Va ll d' Hebron i la Clota, en seguirà el necessari 
pla espec ial, els estudis de detall pertinents, i els projectes 
d'urbanització, de jardineria, d'equipaments i, en general, de 
disseny urbà de tots els components que hom vulgui 
executar progressivament. 

Tres à rees de remodelatge i reconversió 

Les tres zones assenyalades I 6 en el pla comarcal, una a 
l'extrem occidental de la Teixonera, l'altra a llevant de la 
part alta del e/ Llobregós i la tercera al barri de dalt de l 
Carme!, justament per sota del e/ de la Gran Vis~a. 
permeten preparar accions de múltiple efecte mitjançant 
l'oportú PERJ . 

a) reordenac ió de l'edificació per ta l d'esponjar el conjunt; 
b) obertura d'algun vial estratègic inclòs en l'àrea; 
e) in tent d'una política concertada de buidat, sempre de 

mutu acord amb els ocupants. 
d) com a conseqüència d'a), adquisició d'espais lliures per a 

equipaments i també per a aparcaments col· lectius 
estratègicament situats. 

L'àrea 16 de la Teixonera no inclou reforma viària. En 

235 



canvi, Ics altres ducs inclouen. respect ivament. la 
urbanització del e/ Horta l i la substitució dc la rampa del 
el Conca de Tremp per una variant més adaptada al llarg del 
el Pardillo. 

Tres vics·pa rc i dc tra nsició de ls teixi ts con ti gus 

Tant a la prolongació dels can crs Tajo i Li sboa. aigües 
amunt del Torrent dc can Barret fins a arribar als Penitents: 
com a la transformació dels e/ Oporto i Jerez fins a arribar a 
l'avgda. de la Vall d'Hebron: com - en un aspecte menor-, 
el de Ja prolongació del e/ Llobregós pel llit del Torrent de 
can Carbassa, en totes tres hi ha subsumits dos elements de 
projecte: 

a) el traçat d'una via·parc, és a dir acompanyada 
d'clements paisatgístics tan importants com la mateixa via: i 

b) la resolució del tràsit dc teixits urbans diferents. a banda 
i banda de la faixa verda circulatòria. 

En efecte, tant al llarg del front de fa Teixonera com al 
llarg del pont d'Horta com encara a banda del Torrent de can 
Carbassa, s'h i donen fortes transicions. actuals o futures. 
dc fatxades sign ificatives. 

En el primer. es tracta de la mês vistosa i aparent fatxada 
urbana del sector estudiat. que caldrà completar amb el 
sòcol verd, avui enca ra per tractar. 

En el segon cas, anàleg a l'anterior però no tan flagrant. 
caldrà acabar la fatxada meridional d'Horta i preparar·ne 
Ja transició al vial i al parc de la Vall d'Hebron i la C lota. 
Aquesta via comprèn, però. com a clement primordial i 
importantissim. el del tractament del túnel i dc la sortida 
del túnel paral·lelamcnt a la Rambla del Cannel i carrer 
de Ics Ciències. 

En el tercer cas. la prolongac ió es situa enmig dc copiosos 
jardins urbans assenyalats en el pla comarcal. i limits d'una 
banda amb el teixit discontinu de la barriada Font d'en 
Fargues i de l'altra amb el teixit atapeït i continu de la part 
baixa del e/ Dante. 

Tres pa rcs (dos pe r al Carme! i un per a Barcelona) 

Volem dir que dos dels parcs són preferemmelll per al barri, 
mentre que el tercer (Vall d'Hebron i la Clota) són alhora 
per al barri i per a tots els barcelonins. 

Ens basem per dir això en factors d'accessibilitat. Els dos 
primers tenen en general un accés alt i lluny de la gran xarxa 
primària, mentre que el tercer voreja un cinturó de Ronda. 

En els dos primers casos, com ja s'ha dit, calclrà començar 
pel projecte d'ordenació urbanistica a fi de: 

a) definir exactament els seus limits que, ara com ara. 
inclouen diverses intrusions urbanes (zones 17·6 i 17· 7) fins 
i tot nuclis dc barraques. 

b) treure el barraquisme de la part alta del Turó dc la 
Rovira, amb tota la cura i les implicacions sociològiques i 
extraurbanistiques que una tal operació pressuposa. 

e) resoldre. a la vista dellimit que es proposi, el problema 
de Ics intrusions edificades però qua lificades 17·6 i 17·7. 

d) ordenar. conjuminadament amb l'estructuració viària dels 
sectors edificats. els accessos. classe de viari, i el seu traçat. 

e) ordenar les diferents parts i usos específics del parc, així 
com la disposic ió dc les grans masses o clarianes de 
plantació. 

Després d'això (e tapa urbanislica), podran seguir els 

projectes de deta ll , d'urbanització, jardineria i equipament El (<Soco/u ¡·en/ 
d'usos (etapa de projecte d'arquitectura paisatgistica). l.f~~1~::~,~-'Es 

1111 En el tercer parc proposat. el parc de la Vall d'Hebron i de objecriu de la 1·ia-
la Clota. la situació és molt més complexa. Ja s'ha dit que parc 1. 
caldrà prèviament tramitar la reforma del Pla Comarca l, com 
a únic carni per a establir una solució nova més respectuosa 
amb la topografi a i el paisatge; i que pacti per a la resoluc ió 
del litigi actual. El parc res ultant tindd1 envergadura su
ficient per ser amant de visitants de tota la ciutat, aspec te 
importantíssim. que disminu iria la segregació relativa del 
sector respecte a Barcelona·centre. 

Les cinc unitats assenyalades de del capítol primer tor· 
nen a adquirir actualitat per al planejament ulterior, que 
s'acabara amb el disseny dc major detall, com son els pro· 
jectes d'edificació, d'urbanització i de jardine ri a. 

El futur esquema ci rculatori 

Es veurà reforçat amb tres accions de via·parc amb transició 
entre te ixits contigus esmentades. i també amb les reformes 
viàries compreses a dues de les tres àrees de remode latgc 
tal com ja s'ha dit. 

Això no obstant. es proposen, a més, les accions següents: 
a) completar l'eix Dan te·Coll amb l'obertura parcial i 

millora dc la Mare de Déu del Coll. 
b) obrir l'eix Carme! ·el Segimon e/ Hortal-Coll com a 

cornisa baixa que doblaria la cornisa al ta formada pel 
e/ Santuari. 

e) unir el fina l del e/ Font d'en Fargues amb el fina l del 
el de l Dr. Bové. a través de l parc del Guinardó (extensió 
futura). 

d) unir el e/ J . Sangcnis amb el e/ Arenys, o sia: 
l'eix Horta·Teixonera. 

e) no sembla, en canvi, necessària l'obertura parcia l i 
transformació rasants al e/ Fastenrath, que dc fet seria un 
doble t del e/ Santuaris. 

Un altre paquet de mesures el constitueix el senya lamen t dc 
set aparcaments públics d'uns 1.000 veh icles cada un per ta l 

La dificilrransició 
de teixits ell/re la 
Clota i la 
Teixonera. Es 1111 
altre objectiu de la 
¡•fa-parc I. 
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Agricu/t¡un i blocs 
a la Vall d'Hebron. 

El torrem de Sant 
Genís, des de 

~~;~n5·~f:b'/:,/a 

d'absorbir el dèficit obtingut del capítol primer, augmentat 
amb els que resultin de la prohibició d'aparcar que es proposa 
al paràgraf immediatament següent. 

Caldrà trobar set solars d'aproximadament 6.000 m2 de 
superficie (si hom no vol depassar 4 nivells de pàrking de 
mitiana) en solars preferentment rectangulars, i amb amples 
que siguin múltiples de 30 o de 35 m. 

Les diferents vies si s'aconsegueixen aquests terrenys 
poden ser: 

a) els PERI de remoclelatge; 
b) els Plans Especials de via-parc: 
e) !"excavació a les voreres dels parcs urbans. 
Finalment - i només quan això fos assol it-, caldria 

eixamplar per a un ús més nuid tots els carrers assenyalats 
com a trama principal. En la impossibilitat d'afectar els 
edilicis, això s'hauria d"aconscgu ir mitjançant la prohibició 
d'aparcaments sobre l'esmentada trama. 

La descongestió i creació d'espais col-l ectius 

A les zones densament edificades el desig popular (Asso
ciació de Veïns del Carme!) demana la congelació y sus
pensió de llicències com a mesura dràstica per tal de pa
ralitzar un procés de densificació abusiva que mai no s'hauria 
hagut de començar. 

L'Administració, però. necessita presentar amb la protecció 

d'una mesura legal i urbanística aquesta decisió, per tal dc 
donar-li autoritat i fer-la invulnerable. 

No es pot congelar un solar si i deu no. com tampoc no és 
poss ible suspendre Ics llicències sobre tot al barri per tal 
d'a fectar un mínim percentatge de solars buits. 

D'altra banda. aquests solars buits són els que el barri 
necessita per dotar-se d'espais civics i col-lectius 
(equipaments) que assegurin i fomentin la convivència. 

Sembla, doncs: 
a) que cal primer elaborar un programa intern municipal 

sobre els escassos solars sense edificar i sobre finques 

estratègicament siruades, per tal de preveure Ja dotació 
equilibrada d'equipaments seleccionats. 

b) a partir d'aquest programa intern , es podria iniciar un 
procediment de mútua avinença per tal d'adquirir les finques 
encara lliures. 

e) si aquest procediment fallés , ca ldrà anar a la confecció 
d'un pla especial d'equipament (més valdria dir de 
reequipament) que augmentés i posés al dia les dotacions 
que figuren al pla comarcal i alhora s'aconseguirà frenar 
-ni que sigui a les acaballes- el procés de congestió. 

d) en aquest cas, caldria veure si un pla especial de millora 
de l medi urbà a la barriada del Carme! (art. 82 del 
Reglament de Planejament dc la Llei del Sòl) resultaria o no 
modificatiu de l pla comarcal, per tal de tramitar-lo en 
conseqüència. 

En aquest pla especial hi tindria una importància destacada 
~a creac ió de: jardins de barri, escoles públiques, dispensaris 
1 aparcaments col-lectius. 

El millorament de la imatge urbana 

Ja s'ha dit a l'exposició de criteris que per aconseguir tal 
objectiu l'estudi proposa tres vies-parc, tres parcs urbans i la 
protecció de l'edificació monumental, com també de Ja ca
racterística del sector. 

A l'apartat precedent hom ha exposat el caràcter no 
exclus ivamen t viari de les tres vies-parc recomanades, sinó 
també de transició visual entre teixits urbans contigus. 

D'Horta al sector Arión-Hispano Francès; del torrent de can 
Barret al front edificat de la Teixonera, i de can Carabassa a 
Casa Mateu, hi ha trànsits visuals que cal endolcir i per això 
en fa l'estudi de la corresponent via-parc . 

En darrer terme serà la imatge de l conjun t, ennoblida en 
aquests punts concrets , que en sortirà guanyadora. I en 
l'aspecte sociològic, es tracta de donar escala humana a tres 
solucions de trailsit que així integrarien en lloc de disgre
gar. Penseu que a Ja via-parc 2 hom inclou el polèmic 
túnel de la Rovira. 

A l'apartat <(Tres parcs (dos per al Carme! i un per a Barcelo
na)» es posa l'acent sobre la cadena de parcs delsector estudiat, 
d'enorme importància -com ja s'ha dit- tant per al sector 
estud iat com per a Barcelona. 

L'hemicicle de turons que hom presentava al començament 
del capítol ! pot convertir-se en un hemicicle verd que no 
solament abraçaria el sector, sinó que seria ocasió d 'enllaç 
paisatgístic, per als caminants, entre el sector d'estudi i els 
barris limítrofs per altra vessant: Guinardó, Can Baró, la 

Salut, Vallcarca, Mas Falcó, Peniten ts, Sant Genís, 
Montbau i Valldaura. 

Ja el 1916 J.C.N. Forestier projecta el tros septentrional del 

Parc del Guinardó, continuat el l 920 per N. Ma. Rubió. Pel 
que fa a aquest parc , que cal enllaçar amb el Turó del 
Carme! (44 i 18 Ha respectivament, amb un total de 62 Ha) 
creiem en un doble procês: urbanitzar els accessos i els 
sectors d'immediata disponibilitat registra! , i simultàniament 
anar resolent tots els cnclaus edificats en una pacient i dificil 
tasca de compromisos i avinences. 

El parc de la Creueta del Coll està en estudi , i pel que fa al 
futur parc de Ja Vall d'Hebron, Ja seva consecució passa per 
un tràmit més complicat per tal de millorar prèviament la 
seva condició urbanística. 

Hom proposa també, en aquesta direcció vers una millor 
imatge urbana del sector, l'establiment d"un catàleg (annex a 
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un pla especia l de conseJVació) que protegeixi no solament 
les fites arquitectòniques importants que el sector encara 
conseJVa, és a dir can Cortada, can Travy, torre Llossana, 
casa de Martí Codolar, can Carbassa i can Fargues; sinó 
també l'arqu itectura modern ista que és caracte rística del 
sector de la Font d'en Fargues, perquê precisament va 
iniciar el seu desenvolupament a les primeres dêcades 
d'aquest segle. 

Les etapes de prioritat (amb la im possible estimació de costos) 

Ja s'han desgranat les diferents categori es d'accions que 
sobre tan vast territori urbà (recordeu: 360 Ha) s'ofere ixen 
a l'hora dc concebre-hi una estratègia d'ordenació urbanís
tica . 

Caldrà combinar aquelles categories amb els tradicionals 
elements negatius que condicionen la confecció d'un Pla 
d'Etapes: 

a) la di sponibil itat jurídica-urbanística (és a dir que estigui 
aprovat l'instrument que ha d'emprar l'acc ió) 

b) la disponibilitat juridico-civil (és a dir que hi hagi acord o 
titol de propietat per actuar) 

e) la disponibilitat econòmico-financera (és a dir que hi hagi 
recursos per pagar les obres i potser també per a l'adquisició 
de drets real s sobre els terrenys). 

En una primera aproximació, d'acord amb el que pretén 
aquest estudi , pot establir-se el pla d'etapes següent: 

Nota prèvia 
P.U. significa Parc Urbà 
P.U.- 1: Turons dc la Rovira i del Canncl: 62 Ha. 
P.U.-2: La Creueta del Coll: 17 Ha. 
P.U.-3: La Vall d"Hebron (amb habitatges): 90 Ha. 
V-P significa Via-Parc 
V-P. I: La Clota-la Teixonera: 1.6 Km. 
V-P.2: Cannci-Salesians: 1.9 Km. 
V-P.3: e/ Uobregós-P. Maragall : 0.4 Km . 
PER! significa Pla Especial dc Reforma Interior 
PERI l: La Teixonera Oest: 6. 1 Ha . 
PER I 2: Llobregós-Hortal: 6.7 Ha. 
PER! 3: Dr. Bové- Pardillo: 6,3 Ha. 

1.• Etapa Obres 

a) accions puntuals i urgents d'adqu isició de solars o edificis 
a les zones congestionades per frenar la congestió i procedir 
al reequipament d'espa is col-lectius. 

b) eradicació del barraquisme al vessant E i cim del Turó de 
la Rovira. 

e) accions puntua ls a les àrees consolidades dels PU- l i 
P U-2. 

d) obertura del e/ J . Sangenis i del e/ Hortal i eixamplament 
del e/ Llobregós. 

e) enllaç e/ Dr. Bové - Font d'en Fargues. 

1.• Etapa Planejament 

a) confecc ió de ls PERI 2 i PER! 3. 
b) estudi dc les V-P 2 (!er tram) i V-P 3. 
e) disseny del PU-2 i estudi urbanístic del PU- l. 
d) «Pla especial de millora del medi urbà al Carme!)) 
e) (( Pla especial i catàleg d'edificis històrics i caracteristics)) 
f) Modificac ió del pla comarcal a la Vall d'Hebron i la 

Clota. 
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2.• Etapa Obres 

a) construcció de pàrkings públics i prohibició successiva de 
l'aparcament als carre rs de trama bàsica. 

b) construcció d'equipaments als sectors congestionats 
e) Gestió i execució del PU-2 
d) refonnes viàries en execuc ió del s PERI 2 i PERI 3. 
e) execuc ió de V-P 2 (túnel i parc de la Llibertat). 
f) execució de V-P 3 (e/ Llobregós-Pg. Maragall) 

2.11 Etapa Planejament 

a) disseny per sectors del PU I i estudi urbarústic del PU 3. 
b) estudi del V-P I i V-P 2 (tram oest) 
e) confecció de l PERJ 1 
d) projecte de conservació d'edificis i conjunts. 

3.11 Etapa Obres 

a) execució total o fragmentària del PU I . 
b) execució del PU 3 
e) execució de V-P I i V-P 2 (tram oest) 
d) execució PERJ I 
e) conservació d'edificis i conjunts. 

3.• Etapa Planejament 

a) plans i projectes residuals del planejament a les etapes 
anteriors, o complementaris de les obres executades. 

Resulta dificil, en funció de les tres limitacions abans 
consignades, fixar la durada d'aquestes etapes, que haurien 
d'oscil -lar, això si, entre setze i trenta mesos cadascuna. 

L'accent està preferentment posat en l'encadenat de 
planejament i accions i en funció de la necessitat i utilitat de 
les actuacions proposades. 

Seria bonic, com a final d'aquest apartat i del present estudi, 
donar un cost estimat de les accions proposades. El 
sotasignat arquitecte ho ha intentat endebades, i n'ha desistit 
per una exigència de seriositat professional. 

El nivell de l'estudi , que és el de descobrir problemes i 
solucions i no pas el de formalitzar projectes, porta implicita 
una indefinició suficient per què encara no puguin valorar-se 
les accions en tennes de cost monetari. 

No obstant això, si interessa conèixer el cost aproximat 
d'alguna operació concreta, podria arribar-se a fer si 
!"Ajuntament precisés les decisions ara com ara 
excessivament nex ibles que l'envolten. 

Infonne aprovat per la Comissió Pennanent 

L'anàlis i dels documents integrants del «Reconeixement 
urbà del Barri del Cannel i altres sectors veïns», de ls 
suggeriments presentats i dels informes de l'Equip Redactor, 
de la Unitat Operativa de Planejament, del Servei de Parcs i 
Jardins, així com els informes jurídics permeten informar 
favorablement l'estratègia proposada per l'Equip Redactor i 
concretar alguns dels objectius fixats. 

Centrant-nos en la 1.• Etapa i en l'aspecte d'obres , podem 
resumir les que estan en curs: 

a) Estan iniciats els expedients d'expropiació de ls 
següents solars: C/ Murtra, n.o 122-128; 132: 141 - 145 ; 
CI Alguer. 29-31 ; el limitat pels carrers Sta. Otília , Llu is 

Mariana Vidal i Rambla del Carme!. Tots ells qualificats 
d'equipament o zona ve rda en el P .G .M. 

b) La construcció de 160 habitatges coneguda com 
<<Ramon Caselles'' • respon a l'erradicació del barraquisme. 
Llur conclusió pennetrà les operac ions de remodelació amb 
una primera oferta de rea\lotjament als possibles afectats en 
el propi barri. 

e) El Parc de la Creueta del Coll té en tramitació el Pla 
Especial d'Ordenació, i en marxa una primera fase 
d'execució en dos indrets: la Plaça de la Teixonera, 
complementaria de Ja rehabilitació de la casa de Ja 
Teixonera i el jardi annex; l'altre sector en fase d'execució 
ès una part del Parc enfront als carrers Castellterçol i 
Ntra. Sra. del Coll. 

d) Els carrers J. Sangenís i Hortal estan en procés de 
pavimentació. El carrer Llobregós està pendent 
d'expropiacions ja iniciades i que hauran de completar-se. 

e) L'enllace/ Dr. Bové- Font d'en Fargues requereix , 
prèviament, un Pla Especial d'alineacions , ja que no consta 
en el P.G.M. 

f) Al carrer dels Santuaris s'ha adquirit un edifici en 
construcció per destinar-lo a equipament local, i està en fase 
d'execució els jardins que enllaçaran el carrer dels Santuaris 
amb el d'Hortal. 

g) A aquestes actuacions cal afegir, si la Comissió 
municipal Permanent atorga la seva aprovació, l'expropiació 
urgent de terre nys a la Vall d'Hebron qualificats de Parc 
Urbà i situats en la part occidental del sector (proper al 
Mercat de la Vall d'Hebron i als terrenys d'una antiga 
Bòbila). 

Aquesta actuació permetria començar el parc previst en 
aquest sector fent-lo compatible, a través del corresponent 
Pla Especial d'Ordenació, amb Ja construcció de les 
cotxe res de Metro necessàries per al funcionament de la 
Línia III , en el tram Lesseps-Montbau, objectiu prioritari de 
Ja Direcció General de Transports de la Generalitat. 

Considerem doncs ateses en gran part les obres 
propugnades en aquesta primera etapa i dificil d'emprendre'n 
de noves, encara que només fos per limitacions 
pressupostàries de l'actual programació. 

En relació amb el planejament en primera etapa, es poden 
fer les següents precisions: 

a) Projecte de la Via Parc 2 Carmel-Salesians. 
El projecte contemplarà la soluc ió d'enllaç de l Túnel de la 

Rovira, boca Sud, amb el I Cinturó de Ronda i els carrers 
que hi conflueixen aprofitant la infrastructura existent, 
completant-la amb el mínim necessari i utilitzant la plaça 
d'A lfons X el Savi per a la majoria de moviments 
circu latoris. 

El mateix projecte definirà els elements tècnics necessaris 
per circula r per dos dels tres tUnels, utilitzant-ne un en cada 
direcció. 

Finalment, contemplarà la solució d'enllaç del Túnel, 
lxx:a Nord , amb els carrers Ciències i Rambla del Carme!, i 
a través d'ells amb Ja xarxa existent al sector. El disseny 
dels carrers ha de ser adequat per permetre Ja circulació 
local i la de pas pensant en Ja continuïtat del traçat viari que 
ara es proposa; a aquest fi s'inc lourà a nivell d'avantprojecte 
la continuació del traçat des de Lisboa, en direcció Nord. 

S' inclourà la previsió de terrenys per un Parc Lineal a tot 

el llarg d'aquest tram en la faixa central. 
Atesa la necessitat de garatges al sector, es procuraran 

reservar espais soterranis per a aquest Us , fent-los 
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compatibles amb els sectors. 
b) Modificació del P.G.M. a la Vall d'Hebron i la Clota. 
Aquest tema requereix , per les seves complexitat i 

ltanscendCncia , una breu síntesi de les postures sostingudes 
fins ara per l'Ajuntament i els propietaris del seclOr. Una 
àmplia exposició d'aquesta controvCrsia consta en els 
informes jurídics obrants en l'expedien!. 

Els propietaris del sector sostenen l'executivitat de l Pla 
parcial aprovat el 9 d'abril dc 1976 pel Consell de Ministres 
i recollit, amb esmenes , per l'aprovació definitiva del Pla 
General Metropolità en classificar el sòl com urbà i 
qualificar la major part de les zones edificables com a zona 
subjecta a anterior ordenació volumètrica. 

L'Ajuntament ha manifestat en diverses ocasions que les 
esmenes introduïdes pel P .G .M ., entre elles: Ja introducc ió 
d'una via nord+sud amb l'afectació de sòls abans ed ificables, 
afectació en el sistema de Parcs i Jardins urbans destinats, 
en el Pla Parcial ante rior, solament a sòl privat edificable, 
rectificacions i modificacions parcials en la xarxa viària 
bàsica , destí en el sistema d 'equipaments comunitaris i 
dotacions en sòls qualificats abans de Parc, requerien, 
segons que preveu l'article 336 de les Normes del P .G.M., 
la redacció i l'aprovació d'un Pla Especial que harmonitzés 
ambdues ordenacions urbanístiques. 

Aquesta postura de l'Ajuntament coincideix amb Ja de la 
Corporació Metropolitana, manifestada en informe a la 
Sala 1.• del Contcncioso+Administratiu de l'Audiència 
Territorial de Barcelona, i aquesta Ultima adopta igual crite ri 
quan, en la Sentència de l' li de desembre de 198 1, 
desestima el recurs dc la propieta t contra la no aprovació de 
Ics Bases i els Estatuts de la Junta dc Compensac ió d'un 
dels poligons. 

Això sol aconsella ria la redacció i l'aprovació sense més 
dilacions del citat Pla Especial, per adaptar el Pla parcial al 
P.G.M. 

Ara bé, no es pot desconèixer que la cons iderac ió 
d'aquest sector des de l'òptica adoptada en l'estudi, és a dir, 
la del conjunt del Carme] i sectors veïns, ens fa reconèixer 
arguments com: <da impensable dens itat del sector», «la 
reserva paisatgística implicita en el futur Parc de la Vall 
d'Hebron», (<el traçat viari vige nt en gran part inadmissible», 
(da destrossa que el P.G.M. assenyala sobre la barriada de 
la Clota)) ' que aconsellen la modificació d'algunes de les 
determinacions del P.G.M. 

Des d'aquesta òptica es poden proposar com a objectius 
del Pla Especial i Modificació del Pla General Metropolità, 
els següents: 

- Disminuir Ja densitat global del Sector i incrementa r els 
espa is destinats a Sistema General de Parc, amb l'afectació 
per aquest destí de la totalitat del sòl previst com edificable 
en el Polígon II A. 

- Disininuir la densitat i incrementar els espais destinats a 
Sistemes Loca ls de Parcs i Equipaments en els 
Polígons I i li adequant, en aquest últim, el tipus d'edificació 
resultant als preexistents. 

En aquests Poligons serà d'apl icació el que disposa 
l'article 191 i concordants de les Ordenances. 

- El destí a Parc urbà procurarà respetar en el seu si 
aquells edificis o enclavaments que , pel seu valor històric o 
social , siguin susceptib les d 'ésser qualificats d'equipaments. 

- El sistema viari es reestudiarà pe r evitar que entri en 
·contradicció amb els objectius anteriors o per adaptar-lo al 
concepte de Via Parc que es propugna. 
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- El Pla mesurarà i justificarà, si és el cas, l'afectació de l 
sòl destinat a habitatge que resulti de l'Ordenació a l'interès 
públic , en funció de les necessitats originades per la 
remodelació de la totalitat del sector del Carme] i veïns. 

e) Els Plans Especials de Reforma Interior de la 
Teixonera (P.E.R. I. 1), Llobregós-Hortal (P.E. R.I. 2), i 
Dr. Bové - Pardilto (P.E.R. I. 3), es redactaran amb els 
objectius previstos a les Normes del Pla General 
Metropolità. 

d) El Pla Especial de millora del medi urbà del Carme] 
tindrà com a objectius globals Ja descongestió i Ja 
recuperació per a espais lliures i equipaments locals 
d'aque ll s solars encara aptes per a tal fi. 

e) Pla d'Ordenació del Parc Occidental de Ja Vall 
d'Hebron que faci compatible l'ús principal amb els Serveis 
TCcnics soterran is. 

En un segon ordre de prioritats es poden proposar els 
següents estudis: 

f) Pla Especial i Catàleg d'edificis històrics i característics. 
g) Estudi de la Via Parc 3, Llobregós-Passeig de Maragall. 
h) Pla d'ordenació del Parc I , Turons de la Rovira i del 

Carmel. 
Cal advertir que limitacions temporals o tècniques 

derivades de la necessària coord inació de tots aquests 
treballs poden aconsellar posposar alguns d'ells a una segona 
etapa de planejament. 
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Parc de la Creueta 
del Coll 
Proj«lt indós tn ~I prrssupost dt 1983 (1.• fast). Obres tn (Urs dt 
rmfit:ari6olsff/Ordtla Pfar;a deia Teixonua. 

Josep Martorell 
David Mackay 

Informació 

L'àrea objecte del Pla, d'una superficie de 16,41 ha, era ja 
qualificada de Parc urbà al Pla Comarcal de Barcelona 
de 1953. Correspon al turó de la Creueta de l Coll, situat al 
bell mig del barri del Coll, al nord del viaducte de Vallcarca. 
a ll evant de la Vall d' Hebron i al nord-oest del Parc Güell. 

Està absolutament voltada d'edificacions denses, de règims 
diferems iCs un turó en què hi havia hagut instal· lada la 

indústri a d'explotació de la pedrera. Actualment queda buit 
el cràter dc la pedrera abandonada i a la resta del tu ró hi ha 
zones. sobretot a la part baixa de la falda i en con tacte amb 
els carrers perimetra ls, que han estat edificades (poss ible
ment fora de la legal itat) i que són les que el Pla General 
Metropolità qualifica de zones de Renovació urbana ( I 7 .6) 

pe r transformar-les en Parc de caràcter local. 
La topografia queda perfectament descrita al plànol topogrà

fic que forma part de ls documents gràfics del Pla. 
La propietat del sòl afectat pel Pla és la següent: 

propietats de l'Ajuntament de Barcelona . 89.79 1,- ml 

propietats paniculars diverses 53.673,- ml 

vials i finques sense identificar ne la propietat. 20.7 12,39 ml 
Total 164.176,39 m2 

En el plànol de parcel·lac ió se situen les diverses 
propietats . 

Descripció del Pla i del 
Projecte Bàsic 

Objectius del Pla Especial d'Ordenació 

El Pla General Metropolità vigen t preveu que tota l'àrea 
sigui destinada a parc urbà. La majori a de l'àrea perquè ja 
és qualificada de parc actual i la resta perquè se'n preveu la 
transformació a parc urbà (I 7 .6), més pel reconeixement 
d'una situació de fet que ha assumit el Pla Metropolità del 
76 que no pas per una situació legal, perquè ja el 1953 tota 
l'àrea era qualificada d'espai verd. 

Es tracta, per tant, que aquest espai al bell mig del Coll 
arri bi a ser un parc. D'aquí ve la incorporació en aquest 
expedient del Projecte bàsic del parc, per poder-ne veure 
l'abast i els condicionaments que requereix del Pla especial 
d'ordenac ió. 

La totalitat dels terrenys que queden dins del perimetre a 
ordenar es destinen a parc, sense que hi hagi cap vial 
interior a incorporar a la xarxa viària urbana de lliure 
circulació. Per tant, el P la Especial del Parc de la Creueta 
del Coll té una primera fita bàsica: 

Que tots els terrenys i construccions, per via 
d'expropiació, passin a ser propietat de l'Ajuntament. 

Una segona fita és: 
Donar les ordenances que han de regir les escassíssimes 

edificacions que es preveuen 
Tota la resta ja és pròpiament objecte de l Projecte bàs ic. 

Punts de partida del Projecte bàsic 

El Projec te del Parc de la Creueta del Coll ha estat plantejat 
a partir dels següents punts de partida: 

- El Turó de la Creueta del Coll, a la part alta de 
Gràc ia, no és un sistema urbà aïllat. Cal llegir-lo com un 
dels accidents geogràfics que amb els altres turons veïns 
pot constituir. en el futur, un continu de parcs urbans 
d'aquesta part alta de Ja ciutat. Ha de ser, alhora, un 
espai lliure i de domini pú.blic per al barri i per al C(lnjunt 
de la ciutat. 

- Pel fet de no se r un parc aïllat, cal trobar la xarxa 
viària que relacioni entre ells els elements que constitueixen 
aquest continu de parcs. 

- Cal considerar com un de ls punts dc partida 
fonamentals de l projecte la singularitat topogràfica del lloc, 
conseqüència d'haver-hi hagut una pedrera. La forma 
cònica inicial del turó es manté en el vessant N, però al S 
és un cràter en forma d'amfiteatre i un gran pla en el seu 
límit encarat al sol. 

- Les idees projectuals volen treure partit d'aquesta 
singular morfologia dual i aixi es divideixen en: 
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- un tractament de parc forestal, equipat especialment 
pe r a jocs d' infants, miradors, llocs de fontada, 
d'esbarjo i d'exercici físic , al vessant N. 

- un tractament artificial, amb forta intervenc ió de 
disseny urbà, al vessant S per convertir-lo en un seguit 
d'espais de parc urbà aptes per al joc lliure o 
organitzat, l'exercici esportiu i les grans concentracions 
pròpies de festes de barri o d'àmbit ciutadà. 

El desenvolupament d'aquesta dualitat procura mantenir i 
respectar l'impressionant paisatge natural que representen les 
parets tallades de l'antiga pedrera i deixa inacta la silueta de 
la cresta del cràter, que es retalla contra el cel. 

Descripció de l projecte bàsic 

Arrencant de les premisses anteriors, el projecte és el 
següent: 

El parc, organitzat en els dos sectors de diferent caire que 
hem indicat, té el seu accés més representatiu a la 
confluència de l'avinguda de Ja Mare de Déu del Coll i del 
carrer de Castellterçol, en el seu límit S per la gran 
esplanada. La cota de nivell d'aquesta plaça és 180 i per 
arribar-hi des de les cotes variants del carrer Caste llterçol 
s'estableixen dues escales desplaçades, paral ·leles a una 
rampa situada en la posició més al N, amb entrada per 
l'avinguda de Ja Mare de Déu del Coll. Aquestes escales, al 
mateix temps que donen entrada al parc, tallen una part del 
massís de roques que hi ha entre un nivell i els altres i donen 
una penetració visual des de fora, cap a l'interior del parc. 

En els casos eventuals d'utilització de la plaça del parc per a 
concentracions populars, aquestes escales, per la seva 
dimensió, donaran Ja necessària capacitat de desallotjament, 
junt amb Ja rampa. 

La plaça situada al nivell 180 té una superficie d'uns 
6.000 m2. Té una forma que segueix una directriu 
semicircular pe rò que queda encaixada per les parets de 
ponent del cràter, per una massa arbrada al S -que li 
donarà un marc de referència verd i Ja separarà visualment 
de les façanes N de les cases veïnes- i per la riba S de l llac 
que fa el traspàs entre aquesta gran esplanada i la successió 
de grades i plans que van guanyant nivell cap a la cresta del 
cràter. Un grup de palmeres se situarà al vèrtex de les dues 
direccions de Ja riba S del llac, que determinen les dues 
possibles curses aquàtiques de I 00 m cada una . La plaça 
serà pav imentada amb elements durs i nets, de grossa 
dimensió, com correspon a l'escala de parc d'aquesta plaça. 

Els espais menys definits formalment annexos a la plaça es 
pavimentaran amb llambordes de formigó. 

El llac, a part de les utilitzacions que ofereix per a l'exercici 
del rem amb petites embarcacions, les competicions 
nàutiques de l 00 m de recorregut i el joc de vaixe lls 
comandats a distànc ia, constitueix un element paisatgístic de 
primer ordre, sedant, que proporciona distàncies d'aïllament 
entre els qui se situen a ribes oposades i que es converteix 
en mirall del cel i del seu paisatge immediat. En el seu 
extrem de ll evant i com una rèplica de Ja primera grada s'hi 
farà caure l'a igua en cascada suau com a element dinàmic 
en contrast amb la condició estàtica del llac mateix. 

Des de la plaça es poden anar guanyant els plans successius 
de l'amfiteatre per uns camins en pendent suau i en forma de 
quatre semicercles desplaçats. Les esplanades i les grades de 
l'amfiteatre constitueixen alternativament espais plans de 
jocs i d'exercici físic i grades dc repòs, solarium i activitats 
de diàleg a l'aire ll iure. 

La darrera esplanada a la cota I 99,50, més gran que les 
altres, té de fons un edifici simple i a escala de parc que pot 
servir de bar i restaurant. D'aquesta esplanada en amunt 
només queden les parets de la vella pedrera més o menys 
endolcides pe r la vegetac ió. 

A l'ex trem SE d'aquest seguit d'esplanades i grades (d'una 
superficie total d'uns 9.000 m2), i aprofitant la forma del 
terreny, es preveu un edific i - molt arrapat i ordenat segons 
la direcció de les grades al paisatge -per allotiar una 
piscina coberta. L'edi fici, amb coberta recuperada per a 
estacionament de cotxes al costat del camí que puja en 
zig-zag tocant a la torre Queralt d'en Jujol, tindria una 
superficie total construïda d'uns 1.500 m2 • El camí continua 
fins a enllaçar amb l'última esplanada, la del restaurant. La 
torre Queralt d'en Jujol es preveu que sigui la casa 
necessària per als serveis de manteniment del Parc. Per a 
l'ateneu del barri es preveu tota la finca annexa, anomenada 
Vil -la Conxita. Fins aquí hem descrit el sector del parc més 
singular, el que correspon a l'antic cràter de la pedrera. Cal 
afegir-hi la plaça Tona, a l'extrem SO, un replà 
especialment apte des d'ara per a Ja instal ·lació d'un parell 
de pistes polisportives, com una perllongació d'aquella zona 
de tractament més artificial. Encara aquest tractament 
proposem de perllongar-lo pels carrers Castellterçol i 
Cardedeu quan es facin les expropiacions pertinents. 

L'altre sector del parc és el del vessant N, el que mira cap a 
la Vall d'Hebron i el Tibidabo. El seu tractament és el de 
parc forestal. Cal convertir aquesta fa lda de muntanya 
absolutament pelada en una zona boscada. Aquest bosc, que 
pertany a un parc urbà, esdevindrà transitable i utilitzable. 

Per això en aquest projecte s'han traçat els camins bàsics 
que permeten la instal-lació de grups de jocs d' infants a un 
parell de clarianes -formalment ben controlats-; la 
situació de miradors cap a les bones vistes llunyanes i que 
alhora són espais propis per a les fontades , equipats amb els 
serveis necessaris; i un teatre a l'aire lliure per a infants. 

Aprofitant l'estructura de marges d'un sector de la falda, s'hi 
projecten, en diverses terrasses, unes esplanades aptes com a 
camps de joc d'una superficie de l'ordre de 2.500 m2 que 
enllacen amb una plaça d'uns 1.500 m2 especialment 
pensada per als veïns de la Teixonera. El total del parc 
forestal que ocupa la falda N del tu ró no modificada per la 
pedrera té una superficie de l'ordre de les 7 ha. 

Aprofitant l'especial bona comunicació rodada que el carrer 
del General Mendoza dóna amb la Vall d'Hebron, el 
projecte preveu a la confluència dels carrers General 
Mendoza i Santa Rosalia una gran plaça elevada de 62,5 m 
de diàmetre amb un aparcament a sota. Seria l'entrada 
important al parc des del sector N i la que més fàcilment el 
comunicaria a nivell. 

Un tractament especial es dóna a la carena/cresta de la 
pedrera. L'espectacle visua l que ofereix cal aprofitar-lo, però 
alhora respectar la silueta de la cresta. Per això es crea un 
passeig mirador de dos trams independents, units per una 
rampa pèrgola en espiral, que ressegueixen el cràter des de 
sobre de l boci de parc forestal que ja ex isteix i mira al S fins 
al mateix cim de l turó de la Creueta del Coll. Aquest 
passeig mirador, de paviment entarimat de formigó, damunt 
d'estructura de formigó i barana metàl·lica, no modifica la 
topografia i s'afegeix com un element artificia l (en el 
concepte d'obra pública} que dialoga amb el paisatge tot 
respectant-lo. Aquest passeig arribarà a tenir uns 600 m de 
longitud. Més o menys paral-\ela a ell , però arrapada a terra. 
es preveu una cursa de footing amb una longitud d·un 
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quilòmetre que arribarà a donar la volta al parc. 
A l'àrea en contacte amb els carrers de Lourdes i Mare de 

Déu del Coll, menys verge, s'hi preveuen uns camps d'esport 
i una zona de jocs infantils. 

Una ruta de servei - destinada si es vol també al passeig en 
automòbil- permet la circumval·lació rodada a tot el parc. 

Arrenca al costat de la plaça Tona i surt a Ja cruïlla dels 
carrers dels Àngels i de Lourdes, pel mateix traçat de l'antic 
carrer Dardell. No obstant el seu accés és absolutament 
perquè queda tancat per Ja tanca que s'ha projectat a tot el 
perimetre del parc, sempre que els murs existents no la facin 
innecessària. 
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Jardins de la 
Torre Groga 

Jordi Carbonell 
Ferran Sagarra 

El barri de Sant Genis és un barri bàsicament obrer, situat 
sota la carretera de l'Arrabassada i darre ra Ja Residènc ia 
Sanitària de la vall d' Hebron. 

Està dividit en dues parts per l'antic carni de l'ermita de 
Sant Genis: la que hi ha damu nt és el resu ltat de la 
consolidació i posterior renovació de barraques dels anys 
cinquanta, i la part que hi ha sota del carni està formada per 
una sèrie de blocs dels anys seixanta. 

Entre aquestes dues parts, i al lloc de confluència de tots 
els recorreguts del barri, és on hi ha els terrenys que han 
estat objecte d'un pla especial d'equipaments i d'un prubjecte 
d'enjardinament. La prime ra fase es començarà a construir 
aquest curs. 

Les parts del parc són: 
a) L'era de la Torre Groga. 
b) El ((bosc)) compost d'unes fileres d'a rbres, cada una 

d'una espècie diferent, i amb la directriu a quaranta-c inc 
graus respecte a l'av inguda de l Jordà. 

e) El jardí de l barranc, tancat en ell mateix i on l'aigua és 
un dels protagonistes de la composició en forma d'un canal 
que ne ix d'un estany que refl ectirà l' actua l mur de contenció 
de la Torre Groga i mor en un petit llac sota les grades d'un, 
també petit, amfiteatre. El canal és l'eix d'una figura en 
forma d'hipòdrom romà, constituïda per un passeig, a cota 
superior, vorejat de castanyers i connectat, a través d'una 
sè rie d'escales i rampes, amb un altre passeig que travessa el 
parc a cota quasi constant. 

d) Espais intersticials que separen les tres zones principals 
que hem comentat, i que cons isteixen en places, miradors, 
passeigs perimètrics, accessos, talussos enjardinats i petits 
salons. 

De totes aquestes parts, l'única tancada i amb portes és la 
de l jardí de l barranc, ja que és la mês delicada. 

Aquesta part és la d' immediata execució perquè, en estar 
separada topogràficame nt, possibil ita una intervenció 
autòctona. 

- Hem hagut de preveure una sèrie de murs dc contenció 

que hem dissenyat amb una inclinació de 5° per tal 
d'amorosir-los una mica, i hi hem dibuixat unes bandes 
horitzontals de 40 cm en cada metre, que quedaran 
enfonsades, respecte al pla exterior del mur, i buixardades. 

- Els paviments són senz ills i pocs costosos (grava, gres 
compacte i formigó) , amb pinzellades de materials de mês 
qualitat (pedra granítica, marbre, pedra blanca d'artifici). 

- Els arbres que conformen el jardí amb mês rotunditat són 
els castanyers i els xiprers, que donen la forma a les dues 
zones principals del passe ig. Els eucaliptus i pollancres 
de limiten l'àmbit del jardi en els extrems. Els talussos 
queden adornats amb espècies arbustives de flor, i Ics 
terrasses, situades en tre l'estany intermedi i l' inferior, estan 
plantades amb tapissots i plantes aromàtiques. Finalment, 
els estanys estaran voltats d'arbustos de ribera i plantes 
aquàtiques que els posaran en relleu. 
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Jardí de 
Nostra Senyora 
del Coll 
Obru ~~~ ~:un dt rttolinació. 

Servei de Projectes i E lements Urbans 
Ajuntament de Barcelona 

Lluís Mestras 
Cap de sen,ei 

Ramon Sanabria 
Pere Casajoana 
Jordi F arrando 
Pepita Teixidor 

L'espa i que es tracta de convertir en zona verda és un solar 
inicialment previst per construir-hi, entre el carrer Santuaris 
(enfron t dc l'església romànica de Nostra Senyora de l Coll) i 
el carrer Hortal. Els seus latera ls, els constitueixen mitgeres 
i darreres d'habitatges i presenta un desnivell d'uns 
20 metres entre els seus extrems. Situat el pendent just 
contra Ja direcció del sol, només té bon assole\l ame nt la part 
més immediata a l'església de Nostra Senyora de l Coll , i és 
variable e l de l'extrem que dóna al carrer Hortal. 

Aquest carrer Hortal presenta problemes de rasant. Si bé 
els edific is que donen a l'espai buit són nous (encara no 
acabats) i segueixen en general l'alineac ió oficia l que els ha 
indicat l'Ajuntament, la resta de les cases d'aquest costat 
són ve ll es i es troben a la rasant actu al (notablement més 
bai xa que l'oficial). El ca rrer Batet (perpendicu lar a Hortal) 
es tà edificat de nou i per sota de la rasant que implicaria la 
consolidació de l'oficial al carrer Hortal. 

Un edi fici en construcció està aturat a causa de ls 
problemes d'alineac ió. La construcc ió d'aquest edifici amb 
l'alineació prevista estrenyeria el carrer, ja que el d'enfront 
no ha seguit la que li pertocava. 

A les immediacions del solar hi ha un local pa rroqu ial, 
una escola en func ionament i una altra municipal en 
construcció, situada aquesta al començament de la muntanya 
del Carme!, que segons les previsions de l Pla Comarca l ha 
de convertir-se en Parc. 

Atenent a la topografia del terreny s' ha optat per 
configurar tres places a alçades diferents: una que dóna a 
l'esglés ia de Nostra Senyora del Coll , una altra al carrer 
Hortal i una tercera a un ni vell intermedi, dura, sobre les 
terres que fan de base als edificis que, per l'altra banda, 
donen al carrer Santuaris. La plaça sobre el ca rrer Hortal 
està aixecada 1.35 m. per tal de començar a guanyar alçada, 
sense que això impliqui que no pot se r dominada des de l 
carre r. És de sauló i te argres sota el pendent de pedra per 
evitar ofegar I'Unic edifici que en aquests moments té façana 
a Hortal i al solar buit fent-li de fi na l. La plaça superior, 

enfront de l'esglés ia, és pavimentada i amb arbres al cos tat 
de la mitgera. Una escala enll aça tots els ni ve lls. 

L'edifici amb problemes d'ali neació al carre r Santuaris 
passa a ser propietat mun ic ipal i a convenir-se en centre 
cívic, cosa que permet enreti rar-lo fins on convingui i crear 
un àmbit d'entrada davant seu. 

Es proposa realinear el solar (ara mínim) d'un a caseta 
petita que limita amb l'espai vert i el ca rrer Horta l (enfront 
de Batet) de tal manera que tingui mida suficie nt perquè 
sigui possible la construcció d'un ed ific i que doni façana a la 
nova plaça. 

S'arreglen les escales d' Hortal i la mitgera que dóna a la 
plaça supe rior. 

Es modifica la rasam del carrer Horta l i se situa a un 
nivell intermedi entre l'oficia l i l'actual, per tal de donar 
accessibilitat a les cases i als edificis nous. 
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Torre Baró 

Joan Antoni Pciez 
Lluís Millet 
Josep-Antoni Dols 

CoHaboradors: Emili Abad, J. E. Blanch, Montserrat Ribas, 
Víctor Segui. Esteve Vicenç, Rosa Junyent. 

El barri de Torre Baró es distingueix fàcilment, dintre de la 
trama barcelonina, pel seu aïllament territorial, el seu 
desordre en el traçat urbà i l'autoconstrucció no densificada 
d'habitatges. Tres elements prou definidors per prestar-hi 
atenció: 

a) ningú que no hi hagi d'anar no passarà mai per Torre 
Baró. Una vall tancada en si mateixa, tant que després 
del 39 va servir de refugi per a alguns que no van poder 
exiliar-se; i, abans de l 76, de lloc de reunió segur, per 
inaccesible, per a organitzacions obreres llavors clandestines. 
Aïllament que ha augmentat el cordó d'autopistes que 
remata la Meridiana , ja que abans el barri formava unitat 
amb Va llbona. 

b) el traçat urbà, entenent per talla vialitat, és almenys 
tan caòtic com Ja topografia. La vall principal i les tres 
secundàries que conformen Torre Barò originen una xarxa 
viària res idual -en tant que espai entre edificacions- feta 
sobre la base de !inics d'accés de grans pendents i tortuosos 
traçats. 

e) l'autoconstrucció és la dominant del barri, tant pel seu 
propi origen marginal -socialment i nonnativament- com 
pel joc que després li ha donat el planejament, que mai no 
ha donat solucions directes als problemes plantejats, i si un 
Uarg rosari de plans parcials, concursos, revisions, promeses , 
etc., de l qual la darrera anella -fins ara- és aquest 
document. Ens trobem, com a fet d'interès, davant d'un dels 
¡xx;s conjunts de Barcelona on l' autoconstrucció no ha 
generat encara una segona degradació: la densificació per 
substitució o aprofitament abusiu del sòl. 

Aquest document no pretén més que plantejar un seguit de 
criteris i objectius, que s'expliciten en els punts que 
segueixen. 

L'antiguitat de la cartografia o la seva escala poc 
adequada fan que una sèrie de propòsits i criteris no puguin 
plasmar-se en un plànol i quedin com a declaració de 
principis, o purament com a punt programàtic d'aquesta 
memòria. 

Objectius 

L'equip redactor s'ha formulat uns objectius en funció del 
coneixement que ha adquirit de la situació de Torre Baró, 
que han estat el fil conductor del treball i de les propostes 
contingudes en ell. Podem resumir-se en els següents: 

1. Torre Baró no és ja un barri de primera recepció 
d'immigrants, i té una estructura poblacional força definida i 
assentada. Es proposa , doncs , mantenir aquesta estructura 
no introduint-hi variacions -o elements que puguin produir
les- importants en la composició sòc io-econòmica dels 
residents. 

2. Millorar l'accessibilitat viària mitjançant petites 
operacions externes, però evitant en qualsevol cas les 
propostes viàries que puguin significar ruptures de trama 
dins el barri , entenent que la complicada topografia fa molt 
cares aquestes operacions, i la baixa densitat, acompanyada 
de J'escasa motorització, les fa poc justificables. 

3. Millorar les comunicacions internes del barri fent petits 
ajustos viaris i portant a terme una notable actuació de 
condicionament de recorreguts per a vianants. 

4. Consolidar, desbloquejant-lo gradualment, el sòl 
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considerat i admês com a residencial, a través de substituc ió, 
millorament i nova construcció d'habitatges. 

5. Proposar actuacions en habitatge de promoció pública, 
amb la doble finalitat de compensar expropiacions 
necessàries i proposar models arquitectònics superadors dels 
actuals, però compatibles, des del punt de vista tipològic, 
amb ells. 

6. Plantejar mêtodes de millorament i recuperació dels 
habitatges actuals, mentre no se' ls hagi de considerar 
irrecuperables o ruïnosos. 

7. Consolidar també aquell sòl previst com a parc, o bosc, 
deslliurant-lo, en els terminis que s' indiquin , de l'edificació 
actualment existent. 

8. Dotar d'espais lliures utilitzables -per emplaçament 

1 dimensions i topografia- a escala de barri , i dels necessaris 
a escala de petita unitat. 

9. Plantejar t'equipament del barri des de'una perspectiva 
semblant a la del punt anterior, pensant en coincidêncies 
espacials necessàries. 

lO. Organitzar un esquema d'intervenció gradual i 
flexible, que pugui ser ajustat tant econòmicament com en 
funció de les actuacions possibles ja amb el planejament 
vigent. 

El Pla General Metropolità 

Les decisions del P .G .M. sobre l'àrea de referència poden 
situar-se en quatre plans diferents: 

a) la protecció de les àrees que formen part del Parc de 
Collserola - ja que en el seu extrem- considerant-hi 
integrats fins i tot sectors que apareixen més o menys 
edificats, com a inclusions dintre de l'àrea boscosa. 

b) la paralització total de l'edificació mentre no es dugui a 
terme un Pla Especial de Reforma Interior. 

e) la salvaguarda, amb destí a zones verdes o 
d'equipament, de les àrees buides -o poc densificades
dintre del conjunt construït, sense tenir en compte la seva 
necessitat per al barri, les dificultats per a la seva obtenció, 
o les del seu aprofitament, ben difícil a conseqüencia dels 
grans pendents. 

d) una important actuació sobre el sistema viari, 
injustificada des del punt de vista de funcionalitat interna del 
barri, i poc comprensible des del planteig general del Pla, ja 
que Torre Baró no s'ajusta clarament al model de prioritat 
del transport privat defensat per aquest, i difícilment una via 
traçada per l'interior d'aquesta vall podrà arribar a ser 
utilitzada com a xarxa d'interès general. 

Apareix una clara incompatibilitat de plantejament entre 
els objectius de l'equip redactor i les decisions del P.G.M. 
en el punt d), i, en part, en el punt e), quan el que es pretén 
no és tant Ja recuperació quantitativa de sòl, sinó la dotació 
real i correcta del barri: és a dir, hi ha sòl que preveu el 
P.G.M. com a zones 6, 7, 17-6 i 17-7, que aquest treball no 
considera interessants per situació o topografia. El 
plantejament inicial és, però, el de mantenir aquestes 
classificacions en evitació de majors complicacions de 
tramitació, deixant de moment com a no edificables aquests 
sòls encara de propietat privada, i sense preveure tampoc la 
seva expropiació en funció dels interessos del Pla Especial. 

D'acord amb l'art. 17 de les Normes Urbanístiques del 
P.G.M. no serà necessari tramitar-ne modificació en tant 
que les operacions que es plantegen s'entenen compreses a 
l'art. 23,3 de la L.S. 
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Entenem, doncs, que sobre la base de les propostes 
d'aquest document - en tant que siguin acceptades 
políticament- podran ajustar-se les decisions de l P .G .M., 
molt concretament quant a vi ali tat, per la via directa del 
P.E.R.I. i sense necessitat de prèvia tramitació de 
modificació del P.G.M. 

L'estructura viària 

Com correspon a les ciutats fetes els darrers trenta o 
quaranta anys - i tant se val si eren (degals)) o no- no hi 
ha altra estructura viària que la que serveix l'automòbil. 

I això planteja contradiccions notables: la primera, del 
traçat de la xarxa viària en si mateixa, ja que està feta per a 
l'automòbil però no serveix per a ell, ni en planta ni en 
secció. 

La segona, respecte de Ja baixa motorització del barri, 
quan es tracta d'una xarxa útil només per a distribució local. 

La tercera, per la pròpia incapac itat de suportar una 
capacitat raonable de trànsit simultàniament amb un ús 
normal per a vianants. I d'altres ... 

L'opc ió és clara, des del nostre punt de vista: 
a) millora de l'accessibilitat des de l'exterior; nou accés 

des de Ciutat Meridiana, evitant el llarg recorregut per dintre 
d'aquesta urbanització; nou accés des de la carretera que 
secundàriament, pot millorar els accessos al barri. 

b) mínima actuació a la xarxa rodada interna, però 
orientada cap a la: 

I. formalització d'uns recorreguts primaris en els quals 

s' actuarà des de diferents fronts: 
- modificació d'alguns punts del traçat, - bàsicament 

revolts,- per millorar les condiciones en planta. 
- tendència a uniformar els amples, o a obtenir-ne uns 

mínims acceptables, per millorar les condicions en secció 
transversal. 

- construcció de petits eixamplaments que permitin les 
parades de transport públic, encreuament de vehicles, canvis 
de direcció, aparcament per distribució a botigues ... que 
milloraran les condicions en secció longitudinal. 

2. consolidació de recorreguts secundaris de distribució 
cap a l'habitatge. 

3. previsió, a termini mi~à, de places d'aparcament que Ja 
xarxa viària no pot subministrar. 

e) Creació d'una xarxa viària per a vianants, per facilitar 
l'ús dels vianants, que resulta ser el majoritari dintre del 
barri, però que no creï dificultats, al trànsit rodat existent. 

Per això es preveu la formació d'un gran eix per a 
vianants partint del baixador del ferrocarril de Torre Baró, i 
dirigit cap al sud-oest seguint el curs de la riera principal 
-el torrent de la Torre Vella-, i un altre de secundari, 
sensiblement paraHel al cordó d' autopistes , i perpendicular a 
l' interior. 
Tots dos eixos recolzaran sobre sòl destinat a jardins i 
espais esportius: un de deprimit, sobre la riera que es vol 
reomplir -vegeu el capítol següent- , un altre d'alçat, 
aprofitant sòl encara lliure intern a Ja urbanització. 

D'aquests eixos arrencaran recorreguts per a vianants, 
atesos per escales mecàniques, que facilitaran el 
desplaçament per les línies de fort pendent i conduiran als 
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punts més alts del sòl urbà: a partir d'aquests, el 
desplaçament dels vianants podrà fer-se fàc ilment per 
gravetat. 

Els espais lliures i d'equipament 

La política que es planteja respect~ del tractament d'aquests 
espais és: 

a) obtenc ió d'uns espais amb caràter central, fàcilment 

accessibles, i amb capacitat de submini strar una determinada 

imatge del barri. Aixi es cons idera el conjunt que, partint de 
l'estació de Torre Baró, bifurca després en paraHel i en 
perpendicular al cordó de comunicacions, i conté la totalitat 

dels es pais ll iu res Uardins i esports) i d'equipament (escoles, 

mercat, dispensari , etc.) amb utilització prevista a escala de 

barri, i acompanya els eixos per a vianants descrits abans. 
b) manteniment de les determinacions del P.G.M. quant 

al sòl classificat com a verd i d'equipament, si bé amb 
adaptacions degudes a J'anuHació de vies previstes pel 
P.G.M. No obstabt això, el P.E.R.I. (Pla Especial de 
Reforma Interior) cons idera aquest sòl com a reserva i no fa 

cap proposta d'utilització, excepte per als casos del punt a). 

e) obtenció de petits espais d'àmbit veïnal aptes per a joc, 
repòs, etc., i possibles equipaments de petita escala - locals 

de reunió, alguna guarderia- dintre de la trama urbana. Són 
espais encara no loca li tzats, que podran obtenir-se formant 

part de promocions públiques -o privades- d'habitatge a 

partir d'unes dimensions determinades, o per via 

Vialitar proposada. 

d'expropiació quan quedin situats sobre el territori pel 
P.E.R. I. 

d) respecte dels parcs forestals, i de les renovacions d'ús 

tendents a restaurar-los, es recullen gairebé tots els previstos 

pel P.G.M. , amb lleugers ajustos . Així , el torrent de la Torre 
Vella es transformarà en parc urbà - quan era previst com a 

forestal de repoblació- i la part alta de la urbanització es 

considera de renovació, donades les seves dificilíssimes 
condicions topogràfiques i d'accés, i Ja pèssima qualitat de ls 

habitatges. 
La peça fonamental del tractament dels espais lliures i 

d'equipaments urbans és el torrent dc la Torre Vella. Es 
preveu, aigües amunt de l'aqüeducte, reomplir la riera 
-procedint a la canalització prèvia i preparant els drenatges 

oportuns- fins a nivells propers als dels carrers que 
l'envolten. Aquest reompliment significarà l'obtenció d'una 

plataforma de més de 400 m de llarg per uns 40 a 60 
d'ample , pràcticament plana en sentit transversal i amb un 

pendent mi~à inferior al lO % en sentit longitudinal. 
Permet, per tant, la disposició de plataformes 

desnivellades amb camps de joc. jardins, etc., que 
acompanyen el recorregut per a vianants principal. Forma la 

part baixa de la muntanya urbanitzada definint-la i donan t-li 
un final, fàcilment accessible a més, gràcies a les escales 

mecàniques que ajuden a salvar els pendents forts. 
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Tipus d 'habitatge. 

Proposta 
d 'imen·enció sobre 
l 'habitatge-I. 

Proposta 
d'in1en·e11ció sobre 
/ 'habilatge-11. 

':"'C,.-.,..,----------------- Aquestes vistes 

.::L:..:'h.::a:;b::.il:::a::!tg,_:e:..._ ______________ :'e~~if,~:~,.6 a la 

Si be les reivindicacions del barri han anat fins ara pel carni 
de les infraestructures viàries i de servei , el s problemes més 

greus se centren, almenys actualment, en l'habitatge. 
Hi ha conjunts d'habitatge pràcticament desqualificats per 

la seva situació: en uns casos per significar intrusions dintre 

d'àrees boscoses, en uns altres per les dificultats d'accés, 

situats al final de llarguíssimes rampes amb pendents propers 

al20 %. 
El probletna màxim està, però, en l'habitatge mateix. Ara 

es fa un estudi que qua lifica l'habitatge en funció d'un 
conjunt de paràmetres, del qual s'adj unta un avanç amb un 
mostreig prou ampli per extreure'n conclusions. 

D 'aquest avanç es dedueix: 
- que un 28% de l'habitatge és petit, dificil ment ampliable 

per les dimensions de la parcel·la i presenta un mal aspecte 

de conservació. 
- que un altre I O%, encara que en més acceptable estat de 

conservació, és petit i tambê difícilment ampliable. 
- es comprova que a mesura que augmenten les dimensions 

de l'habitatge i de la parce l·la , augmenta també la qualitat 
constructiva i de conservació de l'edifici. 

Per tant, inicialment, cal dir que vora d'un 40 % dels 
habitatges són tan petits i és tan difícil ampliar-los, per 
manca d'espai lliure , que no cal fer-hi despeses - almenys 
des d'un punt de vista d'actuació pública- i s' han de 
conside rar, a Ja curta o a la llarga, edificació a enderrocar i 

substituir. 
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Quant al 60% restant, pot considerar-se, també 
inicialment, recuperable mitjançant algun de ls tipus previstos 
per l'estudi an nex, que es poden resumi r en: 

- ampliació en planta i/o alçat, amb millora de condicions 
de l'equip sanitari. 

- millora dels aïllaments tèrmics en parets i cobertes. 
- millora de l'eq uip sanitari. 
- política global d'enllaç a clavegueres (només un terç, 

aprox imadame nt, dels habitatges connecten amb les 
clavegueres exis tents i la resta funciona per pou mort). 

Apareix, doncs, una triple problemàtica: 
I . habitatge recuperable mitjançant addicions o millores 

que comporten tècniques més o menys sofisticades, segons 
els casos. 

2. habitatge no recuperable, que per tant caldrà 
enderrocar i subs tituir en uns terminis més o menys llargs. 

3. habitatge afectat per la zonificació, que caldrà 
enderroca r, també en fu nció d'un programa, i oferir 
alternativa residenc ial als seus ocupants. 

Els tractaments seran també ben diferents per a cada cas. 
a) per al primer d'ells, es tractaria d'iniciativa particular, 

assesorada per l'Ajuntament, que podria tipificar solucions, 
faci litar llicènc ies i fins i tot dirigir obres, és a dir, orientar i 
ordenar el procés de recuperació. 

b) per al segon cas, probablement el més complicat, 
poden actuar tant la inic iativa privada com la públ ica: i 
aquesta pot fer-ho per expropiació o no, en funció de si els 
nous habitatges van destinats, mitjançant els convenis 
necessaris, als ocupants dels enderrocats. 

e) per al te rcer cas, sembla clar que la iniciativa pública 
haurà de resoldre els problemes d'habitatge que, en 
compliment de l Pla, ella mateixa crea. 

Provisionalment, els casos poden valorar-se de la manera 
següent 
cas I -entre 800 i 1.000 habitatges 
cas 2- entre 500 i 600 habitatges 
cas 3- uns 150 habitatges, dels quals: uns 100 desqualificats 
pel P.G.M. uns 50 desqualificats pel P.E.R.l. 

Els marges de variac ió dels casos I i 2 són encara prou 
grans per requerir, en una fase més avançada, ana anàl isi 
més aprofundida que determini exactament l'estat i les 
JXISSibilitats de cada habitatge. 

L'actuació municipal 

J ustificació i directrius 

Els punts anteriors han expressat les opcions que l'equip 
redactor planteja. 

Torre Baró és un barri on la propietat efectiva de sòl està 
molt fragmentada i no té capacitat real d'actuar. Per altra 
part, els nive ll s de qua litat de vida urbana són tan baixos 
que és impensable una millora sense un fort impuls inicial 
que els elevi sobtadament, i a partir d'aquest punt, serà 
JXISsible mante nir-los i elevar-los a base de les actuac ions 
normals sobre sòl urbà: aquest fort impuls només pot donar
lo l'Ajuntament, o, més àmpli ament, l'administració d'àmbit 
local. 

Els barris marginals presenten unes característiques molt 
específiques: la iniciativa privada ja n'ha extret tot el profit 
poss ible, en la ve nda de terrenys, i no està interessada en la 
seva rehabilitac ió, excepte en els casos on pogués plantejar
se noves operacions especulatives sobre la base de la 

recuperació de l'espai per classes socia ls més potents. No 
essent aquest el cas dc Torre Baró, el paper de la inic iativa 
privada serà forçosament molt petit. 

Per altra part, les actuacions públiques sobre barri s 
d'aquest tipus no han estat sovint, ga ire beneficioses: per 
resoldre el problema de l' habitatge s'ha tend it a solucions de 
blocs, un iformadores, que xocaven frontalment amb les 
concepcions dels residents: els pretesos beneficiats no s'han 
adaptat al nao tipus de vida i les solucions han resultat 
pi~ors que la reali tat precedent. 

Creiem que l'oferta del P.E.R.I . ha de ser la de millor 
qualitat de vida urbana, però sempre en el mateix senti t en 
què l'entenen els usuaris: si pel barri es circu la a peu, cal 
millorar les vies per a vianants; si el tipus d'habitatge és 
petit, perquè les possibilitats econòmiques no donen per més, 
cal ofe rir un habitatge petit però digne , ben construït i aïllat, 
i ampliable, i cal oferir també els aj uts tècnics suficients 
perquè l'habitatge autoconstruït sigui automillorat. Cal 
preveure els espais ll iures i d'equipament necessaris, 
considerant els millors emplaçame nts i ajornant l'execució 
d'aquells que seran d' interès secundari o conjuntural. I, en 
qualsevol cas, convé no pe rdre de vista que es pretén una 
mi llora real de les condicions de vida -no un simple re ntat 
de cara- però que Torre Baró sempre serà un suburbi: el 
que cal és que no sigui, a més, un suburbi marginat. 

Si aquest programa no l'impulsa l'Ajuntament, entenem 
que Torre Baró no deixarà mai de ser un suburbi marginat 
que avui és. 

Sistema viari, espa is lliu res i equipaments 

Sistema vian· 
Englobem sota la mateixa denominació les vies aptes per 

al trànsit i de vianants, simultani o separat. 
A Ja vista de Ja problemàtica del barri i de les defic iéncies 

existents, les actuacions mun icipals s'haurien de plantejar 
amb un cert ordre de prioritat, que podria ser el següent: 

1. Formalització de la xarxa viària de vianants. 
2. Millora de les vies d'accés rodat al barri. 
3. Millora de la xa rxa rodada interna, dintre de la qual 

pot considerar-se punt prioritari la construcció 
d'eixamplaments per parada de transport públic, 
encreuaments, etc. 

4. Obtenció de places d'aparcament. 
Aques darrer punt no és de cap manera urgent a la vista 

de la baixa motoritzac iò. No obstant això, caldrà plantejar-lo 
ja des de l P.E.R.I. com a problema a termini mitjà, des 
d'una doble òptica: la reserva de petites àrees d'aparcament 
públic , i la necessitat de construir garatges per als nous 
habitatges, en una relació habitatges/plaça que s'haurà 
d'estudiar. 

Espais lliures 
L'actuac ió municipal en aquest camp té nccesàriament dos 

temps, com a mínim: l'obtenció del sòl i la urbanització dc 
l'espai corresponent. Lògicament el primer és prioritari, però 
ca ldria matisar i fixa r també un ordre de prioritats: 

I. Adquisició de sòl: 
a) sò l ocupat per edificació a les àrees destinades a parc 

foresta l (zones 27, 28, 17-27 i 17-28 del P.G.M.). 
b) sòl destinat a l'eix de vianants, i sis tema d'espais 

Uiures connex. 
2. Urbanització dels espais lli ures connexos a l'eix de 

vianant. 
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3. Adquisició gradual de la resta de sòl (zones 7, 27, 28, 
17-7 del P.G.M.). 

4. Urbanització gradual del s nous espais lliures. 
Cal anotar que el P.E.R.I. manté alguns espais lliures a fi 

i efecte de no complicar-ne la tramitació, però els considera, 
de cara al barri, poc útils, i difícilment urbanitzables, i, en 
qualsevol cas, molt llunyans en el temps - quant a la seva 
execució- dintre de qualsevol programa d'actuació. 

Equipaments 
Dintre d'una linia de raonament similar a la de l punt 

anterior, interessa completar l'equip escolar, obtenir el sòl 
destinat a mercat, arribant a la seva execució, i finalment 
anar a l'adquisició de sòl i construcció d'un equipament 
plurifuncional. Sense oblidar que en el parc del torrent de la 
Torre Vella és possible situar-hi algun tipus d'equipament. 

La construcció de nous habitatges 

Hem vist que, inicialment, han de cons iderar-se entre 600 i 
750 els habitatges irrecuperables i, per tant, a enderrocar a 
un termini més o menys llarg. 

Són diverses les polítiques municipals a aplicar, i seran 
marcades pe l grau d'intervencionisme més o menys acusat. 

Segons a quins barris de la ciutat, la intervenció municipal 
gairebé pot limitar-se a ser normativa i de control: són els 
barris on els agents particulars actuen amb comoditat, amb 
un camp de benefici prou interessant dintre del marc 
normatiu fixat. No és aquest el cas de Torre Baró: la 
iniciativa privada actual és tan fragmentada i dèbil, que és 
incapaç d'actuar de manera diferent a la d'ara. 

La gran propietat ja va actuar a Torre Baró parce l·lant -i 
permetent la subparceHació- i venent el sòl per 
mecanismes encara no gaire aclarits. El seu estoc de sòl és 
ja prou migrat per pensar que pugui dur a terme operacions 
notables, i més encara si no són d'estricta especulació del 
sòl. 

La propietat en mans dels usuaris no té capacitat per gran 
cosa més que l'estat actual: la potència econòmica dels 
residents és aquesta, i pel seu propi impuls no podran 
millorar les condicions de vida del barri, ni de l'habitatge, 
almenys en els casos de substitució. 

Serà, doncs, necessària una forta intervenció municipal 
per resoldre el problema que plantegen més de 600 
habitatges irrecuperables: si no, la contravenció de 
normatives i el desordre urbanístic, en definitiva, la 
degradació del barri, aniran en augment. 

I no es tracta d'una operació puntual excessiva. El 
plantejament és el següent: 

I. Cercar una tipologia arquitectònica que, dintre del 
nivell de vida del barri, pretengui millorar-lo. En aquest 
sentit es presenten les cases en filera sobre el pendent de la 
muntanya , d'acord amb l'actual tipus parcel·lari i 
arquitectònic, però millorat en tant que ofereix uns mínims 
de superficie i habitabilitat. 

2. Resoldre el problema de ls afectats pel planejament, la 
qual cosa pot significar una primera actuació urgent de 
l'ordre de 60 a I 00 habitatges, per reinstaHar aquells 
expropiats que ho desitgin perquè els seus habitatges es 
troben en àrees de parc o equipament. 

3. Dur a terme a través del Patronat Municipal de 
l' Habitatge -o altres fòrmules- petites unitats, entre 
20 i 40 habitatges cadascuna, que facilitarien llar als 
expropiats en segona instància, i als que ocupen habitatges 

molt degradats, i es proposarien al barri com a alternativa 
possible de l'actual habitatge degradat i a substi tuir. 

4. Col·laborar des de l'Ajuntament a la formació de 
cooperatives o altres fórmules -cal no oblidar la gran 
incidència de l'atur sobre el barri, i per tant la possibilitat de 
mà d'obra per fórmules barates, del tipus del cce mpleo 
comunitario))- que potenciarien la intervenció directa dels 
residents -afectats o no- a la construcció de nous 
habitatges. 

La rehabilitació dels habitatges 

Pocs són els edificis que no cal rehabilitar a Torre Baró; per 
contra, entre 800 i 1.000 requereixen aquesta operació. 

El procés de formació de l'habitatge al barri revesteix una 
certa racionalitat: aquella que tenia capacitat d'ampliació 
perquè disposava de prou sòl, o bé era en si d'unes 
dimensions acceptables, ha tendit a ser conservada i 
millorada. La que no tenia aquestes característiques no ha 
merescut despeses, i ha quedat petita i sense sòl, com era, i 
alhora mal conservada. 

D 'aquesta racionalitat es desprèn la primera classificació 
entre habitatges rehabilitables i no. 

Ara bé, els primers s'han millorat fins a límits que, a 
bastants casos, són encara per dessota d'uns mínims de 
confort i habitabilitat. Es tracta d'arribar-hi, però això 
presenta problemes, al marge dels econòmics: 

a) descone ixement general de les tècniques més 
adequades per millorar l'habitatge. 

b) problemes de desordre urbanístic i descontrol , per la 
dificultat d'exigir tècnics, llicències, etc. 

És per això que es proposa la creació d'un equip tècnic 
municipal descentralitzat al barri amb les missions següents: 

I. Aprofundir l'anàlisi de les deficiències de l'habitatge i 
les seves solucions. 

2. Oferir coHaboració tècnica en la fonnulació de 
projectes de reparació -comprenent, si és el cas, 
ampliació- i simplificar la tramitació de les llicències. 

3. Dirigir les obres corresponents, i facilitar la capacitació 
tècnica dels usuaris autoreparadors. 

4. Col·laborar a la formació dels tipus d'empreses del 
punt 3 de l'apartat ((La construcció de nous habitatges )). 

5. Constituir-se en inspecció d'obres, molt especialment 
en els terrenys classificats com a parcs i jardins urbans, 
equipaments i parcs forestals. 

Programa d'actuació 

La proposta següent potser no és exactament un programa 
d'actuació: la seva intenció és més aviat la de proposar 
aquelles obres que es consideren mínimes per poder fer un 
salt endavant en la qualitat urbana del barri, que permetrà 
després una (mormalització)) de l'actuació municipal i, 
sobretot, podrà conscienciar els residents i potenciar la seva 
activitat. 

Els mínims que es consideren, a curt termini, són: 
a) Obres prèvies -canalització i drenatges- i 

reompliment del torrent de la Torre Vella, tendens a formar 
l'eix de vianants principal. 

b) Fonnació de la resta dels eixos de vianants, ja que el 
tram a reomplir, més lent d'execució, pot se r substituït 
provisionalment pel tramp paraHel d'Esculapio Cancer. 

e) Primera operació de nou habitatge, amb un mínim de 
60/ 100 habitatges, que permeti expropiacions dintre del parc 

257 



forestal , i pugui al mateix temps proposar-se com a model, 
que hauria d'ana r seguida per altres operacions, a un ritme 
de 20/40 per any durant un mínim de cinc anys. 

d) Formació de l'equip tècnic municipal situat al barri. 
Enteném que ~na actuació en aquest sentit i amb aquests 

mínims, duta a terme en un termini curt, pot engegar un 
notable procés de rehabilitació din tre del mateix barri. 

Informe aprovat per la Comissió Permanent 

Ana litzat el docu ment inicial a la vista de les al· legacions 
presentades i dels informes de l propi Equip Redactor i de la 
Unitat Operativa de Planejament, es posa en relleu, un 
acord sobre l'enfocament global de la problemàtica; malgrat 
tot, apareixen quatre qüestions importants sobre les quals és 
necessària una renexió prèvia a la continuació dels treballs 
de redacció de l'instrument de planejament definitiu. 

Els dos primers temes són opcions clarament alternatives 
a les plantejades i es poden definir com segue ix: 

I . Afectació o no de Parc Foresta l d'algunes zones 
parcialment edificades que el P .G.M. qualificava de zona 16 
(Renovació urbana. Rehabi litació.) 

2. Manteniment o no d'afectacions d'àrees parcialment 
edificades qualificades en el P.G.M. de zones 6, 7, 
17-6 ; 17-7. 

Els altres dos temes queden circumsc ri ts a Ja necessitat de 
major concreció; els podríem enunciar així: 

3. Conveniència que l'Equip Redactor estigui present en 
el propi barri durant la redacció dels treba lls i coJ .Jabori en 
Ja reso lució del s problemes urbanístics i d'edificació dels 
residents. 

4. Major concreció i compromís de la voluntat de 
l'Administració de programar les inversions públiques 
necessilries pe r a la rehabilitació del sector. 

I. Respecte a aquest tema, entenem poc justificada 
l'ampliació del Parc Forestal sobre zones edificades , encara 
que aquestes estiguin si tuades en condicions topogràfiques i 
d'accés difici l i siguin de poca qualita t; d'altra banda, 
aquesta és la situació de fet de tot el sector. No cal dir que 
aquestes noves afectacions incrementen notablement la 
inversió públ ica. 

És evident que hi ha un problema de límit entre el Parc 
Foresta l i la zona edificada, però que no l'ajuda a resoldre 
ampliant el primer, sinó definint una linia de frontera 
recolzada, en tots els trams possibles , en elements fisics i 
topogràfics inqüestionables i de fàc il identificació sobre el 
terreny (carrers, talvegs, etc ... ). 

Opinem doncs que s'han de mantenir les qualificacions de 
w na 16 atorgades pel P .G .M., sense perjudic i que puguin 
necessitar-se uns reajustes mínims per aconsegu ir la 
continuïtat i Ja màxima evidència dels límits entre ambdues 
zones. 

2. El manteniment de determinades afectacions del 
P.G.M ., amb l'ú nicajustificació de simplificar el 
procediment d'aprovació de l'instrument de planejament, 
sembla insostenible davant la inseguretat en què situa els 
afectats. 

Si bé és cert que la complexitat de la «teranyina» 
jurídica-urbanís tica en què es mou el planificador aconsella 
buscar el màxim d'economia procedimental, aquest criteri no 
es pot extralimitar fins al punt proposat si acceptem com a 
vàlids, i creiem que ho són, els objectius vuitè i novè del 
document. 
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<<8. Dotar d'espais lliures utiliizables - per emplaçament, 

dimensions i topografia- a escala de barri , i dels necessari s 

a nivell de petita unitat. 
9. Plantejar l'equipament del barri des d 'una perspectiva 

semblant a Ja del punt anterior; pensant en necessàries 

coincidències espacials. )) 
Recone ix l'estudi que les afectacions que es proposa 

manten ir s'escauen en àrees no utilitzables per Ja seva 

situació o topografia; haurem de concloure que ambdós 

propòsits són contradictoris. 
Proposem, doncs que , en funció dels objectius fixats i 

sense minva d 'uns adequats es tàndards d'espais lliures per a 

jardins i esports i per a dotacions, l' instrument de 

planejament que es redactarà quedi obert a proposar les 

PJSSibles modificacions del planejament general que 
sorgeixin de l'estudi pormenoritzat del sector. 

Es pot suggerir, com a criteri, que si les àrees en qüestió 

fossin aptes per a l'edificació, s' afectessin, en la part no 

edificada pels privats, com a sòl d' interès públic per a Ja 

construcció dels habitatges de promoció municipal necessaris 

per a la rehabilitació del sector, amb Ja qual cosa 

s'aconseguiria complir els objectius fixats amb menys 

afectacions. 
3. Si sempre és convenient Ja proximitat dels tècnics al 

territori objecte de planejament, en aquest sector es donen 

unes característiques de marginació respecte als 
procediments habituals, o legals, de l'activitat d'edificació, 

que no es resoldrà amb la simple aprovació d'un instrument 

urbanístic idoni, sinó que ex igirà un procés d'adaptació que 

vindria facilitat per la presència d'uns tècnics que , alhora 

que redacten el pla definitiu, assessoren i resolen alguns o 

mol ts dels problemes urgents que els residents tenen ? causa 

de l'estat deficient dels seus habitatges. 
4 . La coordinació dels programes i el finançament dels 

plans urbanístics amb el ritme anual de les programar· ""'S 
municipals, és un problema de dificil solució, i més e1, 

l'actual situació d'indeterminació en què es mouen les bases 

financeres de l'Administració Local, molt es pecialment les 

de l'Ajuntament de Barce lona. 
En una mínima aproximació al tema, es podria adoptar el 

criteri que el pla d'etapes del Pla es desglossi en anualitats, 

no superior a vu it, i que es dimensioni Ja inversió anual 

d'acord amb l'estudi econòmic del propi Pla i de la capacitat 

de l municipi en func ió de les necessitats globals, amb el 
compromís d'incloure la primera etapa de l Pla a la següent 

anualitat a comptar des de la seva aprovació definitiva. En 

aquest camp és imprescindible una intima col· laboració amb 

el Gabinet de Programació. 
Fina lment, ca l fer esment de la conveniència d'actuar en 

el sector amb obres de millora, per la qual cosa suggerim la 

confecció del projecte de cobertura del Torrent de la Torre 

Vella , i l'inici a partir d'ell del reomplenat del tàlveg, 

operació que hauria d'anar coordinada amb les Àrees 
municipa ls que produeixen residus susceptibles 
d'aprofitament per a tal fi . 
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Renfe-Meridiana 
A•·anç dt l'Iu ocaprar i Plo Parcial n curJ de redacció. 

Jaume Sanmartí 
Col·laboradors: Antonio Magro, Manuel Duch, Joan Rodon, 
Luis Alegre 

Els orígens d'una situació urba na 

El sector que s'ha anomenat RENFE-MERIDIANA 
constitueix avui un gran buit en ple Districte IX. La línia del 
ferrocarril de l Nord i les instal·lacions ferroviàries annexes 
han representat un seriós obstacle per al desenvolupament 
urbà de l nucli històric de Sant Andreu en direcció Nord, que 
esdevingué crític amb la construcció de l'autopista d'accés a 
la ciutat sobre un traçat ferroviari en actiu. 

La reserva de sòl que el Pla General de l'any 53 establi al 
sud del cementiri per tal de construir-hi posteriorment la 
perllongació de la Merid iana, va aportar de fet un increment 
de sòl a afegir al de les instal·lacions fe rroviàries que ja hi 
havia. D'aquesta mane ra es conformà una bossa amb una 
estructu ra urbana molt precària, que restava en situació de 
reserva, a l'expectativa del que el futur planejament 
formulés. 

Aquest conjunt de fets expliquen, bé que molt breument, 
les raons de l'anòmala formació de la ciutat al nord del nucli 
històric de Sant Andreu en anys d'una fortíss ima 
immigració, que es veia obligada a assentar-se en un territori 
que no disposava de les mínimes infrastructures i serve is. 

Tot plegat va ocasionar uns dèficits inicials que s'han anat 
arrossegant els darrers 25 anys, agreujats pels provocats pel 
fort ritme de creixement vegetatiu del Districte. 

Obj ectius del pla nejament 

El Pla Parcia l que es presenta proposa com a primer 
objectiu la formació d'un teixit urbà que esdevingui nexe de 
relació humana i sutura física entre les parts de ciutat que 
s'han formalitzat de manera inconnexa i ignorada. amb 
voluntat d'erigir-se en una pola ritat d' i nten~s ciutadà. 

La seva posició baricèntrica dins el Districte IX explica la 
vocació eminentment púbfi ca de l'enclavament. Són notoris 
l'alta densitat de població del Districte i el dèficit, sobretot 
qualitatiu, d'un tipus d'equipaments i edificis públics que 

tene n un important paper en la formació i lectura dels te ixits 
urbans. Cal ésser conseqüents i plantejar un trac tament 
específic del sector amb prioritat per als equipaments 
socia ls, culturals i lúdics i deixar en situació complementària 
els de caire terci ari. 

Un segon objectiu està en el disseny de l sector Renfe
Meridiana, de manera coordinada amb altres operacions 
relacionades, l'execució de les quals pot ser induïda o 
potenciada per aquell. Pensem entre d'altres en: 

a) La transformació de Ja Riera de Sant Andreu en la 
nova Rambla, des del barri de l Bon Pastor fi ns a Porta i 
Prospe ritat, passant pel centre de Sant Andreu i el parc de 
Renfe-Meridiana. 

b) La reconversió del carre r G ran de Sant Andreu en un 
eix comercial i de relació urbana, amb el consegüent 
remodelatge del trànsit reconduint-lo cap a sectors més 
perifèrics, carrers Bartrina, Torras i Bages, Ciutat de la 
Assumpció, Segre, etc ... 

e) Les operacions de reforma interior, algunes insin uades 
al P.G.M., a la perllongació del passeig de Valldaura, la 
Casa Bloc i el seu entorn , un sector de la Fabra, al cor de 
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Sant Andreu, els sectors perimetrals del cemen ti ri i Ja sutura 
correcta de teixits heterogenis , etc. 

d) El redisseny de la Meridi ana, reduint Ja seva secció 
per tal de disposa r de vores enjardinades i elements de 
separac ió amb vegetació per tal de proporcionar una 
protecció ambiental als habi tatges que hi donen façana . 
Operació possible amb l'entrada en servei de noves vies de 
Ja xarxa bàsica: Via Favència , Ronda de Sant Martí, etc. 

El tercer objectiu que en bona mesura està vinculat als 
anteriors, i que es formula d'un a manera inexcusable, és Ja 
superació fisica i funcional de l'efecte barrera que representa 
el traçat actual de Ja Meridiana i la seva relació amb el túnel 
dellren . 

En res no quedarien els enunciats anteriors si no s'afronta 
clarament el trasllat parcial de la Meridiana , per tal d'assolir 
un grau d'accessibilitat coherent amb la importància de les 
actuacions que es plantegen i el seu paper reestructurador a 
tot el Districte IX. 

Descripció de la proposta 

El parc és Ja peça més important del projecte, amb una 
superficie de 10 Ha., forma compacta i estructura lineal 
para l·lela a la Meridiana tot al llarg del poligon 
d'intervenció. Ocupa la major part dels terrenys propietat de 
l'Ajuntament, la qual cosa permetrà que la seva construcció 
pugui ser programada a curt termini i que l'execució pugui 
ser duta a terme per fases, si és convenient. S'organitza 
bàsicament en tres parts de diferent ca racteri tzació: 

La part central al voltant de Ja zona de confl uènc ia de la 
Riera de Sant Andreu, el carre r de Piferrer i el torrent dels 
Garrofers. Es un enclavament d'importants connotacions 
històriques i singular posició estratègica: Al voltant d'un 
espai urbà qualificat s'ubicaran els edificis públics d'especial 
significació: l'auditori , la biblioteca, el centre socia l, etc ... 

Els edificis existents poden ser restaurats i reutil itzats, 
com ara es ra amb els locals provisiona ls per a escola, 
mentre el conjunt pren forma, d'acord amb un projecte de 
conjunt, que prevegui un pla d 'etapes en func ió de la 
importància dels edificis a construir. 

La part oriental, entre l'anterior i el pont de l Dragó, pren 
un cai re esportiu sense pèrdua del seu ambient de parc urbà. 
S'hi preveu una piscina i un pavelló esportiu coberts, pistes 
¡x>Jisportives a l'aire lliure i pave llons annexos de serveis. 

Una esplanada d'importants dimensions permet de ser 
usada a l'estiu com a solàrium, i així la utilització de la 
piscina a l'estiu es farà extensiva a un públic més ampl i. 

El sector del parc proper al passeig de Fabra i Puig és 
apte per a les activitats que trad icionalment s'assignen als 
parcs: lleure , jocs infantils, relació, jardí botà nic, etc ... 

L'eliminació del carrer Rio de Janeiro en el seu da rrer tram 
entre Pi ferrer i la Meridiana, permet plan tejar la seva màxi 
ma integració amb la trama del barri de Porta i estudiar un 
millor acabat i organització dels espais lliures que el PG M 
preveu i no resol, dc manera que queden en una trista 
situació residua l. 

L'equipament escolar previst consta de un centre de BUP, 
un centre de Formació Professional i un grup d'EGB, aquest 
en fase de construcció. 

Els dos primers s'ubiquen en un solar de 14.000 m 2 a la 
part central del conjunt, amb faça na a Rio de Janeiro. 
Aquesta disposició permet disposar d'au laris propis per a 
cada centre, i un o dos pavellons amb serve is compartits 
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------------------- Seccionsfugadesa 
l'alçada de la Riera 
deSant Andreu i la 

com gimnàs , sa la d'actes, laboratoris , i per descomptat de ls 
camps de jocs. 

La seva situació central i la xarxa de ca rrers per a 
vianants que el relacionen fàcilment amb la part central en 
qué es situen els edificis públics de caire cultural , és un 
factor positiu a tenir en compte pe r justificar la ubicació que 

es proposta. 
El nombre d'habitatges que el P.G.M . preveu al sector és 

de 300 unitats. Actualment són en fase de construcció 

plaça Dr. Xandri. 
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Ordenació general. uns 200 habitatges, per tant el Pla Parcial en preveu I 00 de 
complementaris en situació propera als anteriors , amb uns 
criteris de volumetria i disseny arquitectònic similar per tal 
d'accentuar el caràcter unitari de l'agrupació i rendibilitzar 
d'altra banda la inversió necessària per urbanitzar els espais 
lliures annexos a l'habitatge, i el seu posterior manteniment. 
Un nombre major d'habitatges justifica l'aparic ió del petit 
equipament comercial annex, element de servei i animació. 

El nou edifici es disposarà de manera que incorpori una 
part no tancada als ni vells baixos per ta l de garantir una 
àmplia relació espacial i per tant visual entre la plaça 
interior i el parc urbà o espai lliure delimitat pel passeig de 
Valldaura, Rio de Janeiro i Argu llós. 

L'equipament sanitari es situa en un solar de 8.000 ml de 
superfície de li mitat per Rio de Janeiro, la ram.bla d'accés al 
parc i el carrer en projecte situat a la prolongació virtual del 
carrer Pintor Alsamora. 

Una àmplia possibilitat d'accessos diferents dóna marge 
suficient per a la posterior organització d'aquesta illa 
adaptant-la al programa que s 'acabi concretant. 

L'equipament de tipus terciari es situa al subsector que és 
travessat diagonalment per l'actual carrer Piferrer, que en el 
projecte és redissenyat cap a un carrer de vianants. Es tracta 
d'una illa de 16.000 m2, que requereix una certa flexibili tat 
d'accessos per tal de rebre un programa flexible com el que 
es considera. 

Junt al sector residencial , es preveu un edifici destinat a 
centre comercial, de petites dime nsions, que dóna façana a 
la rambla d'accés al parc i delimita una plaça de nova 
creació. 

La terminal d'autobusos suburbans es planteja com una 
ampliació de l'existent amb millora dels seus accessos i la 
seva capacitat i la reconversió de l'actual pavelló d'accés a 
les andanes en l'edifici de serveis que una termina l 
requereix. La superfície total de sòl per a aquest ús és de 
10.000 m2• Una via bus espec ial permet un fàcil accés des 
de la Meridiana, en el sentit d 'entrada a Barcelona, passant 
per sota d'ella pel nou pas enlairat de la Riera de Sant 
Andreu. La sortida no presenta dificultat i es fa directament 
a l'autopista. 

262 



Plaça Llucmajor, 
passeig Valldaura, 
avinguda Rio de 
Janeiro i via Júlia 
Pla_ça Lluch'!'ajor i passeig Vaf/dayru. pro]«le en curs d'execució. 

A•·mguda R10 de Ja nl'iro, obres imriades e11 el tra m Val/dau ro-Garrofers 

ViaJúlia.obresi11iriades. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
Ajunta meni de Barcelona 

Lluis Mestras 
Cap de servei 

Ramon Sanabria Pedro Barragàn 
Bernardo de Solà 

Es trac ta d'una proposta per ordenar els espais públics que 

comprenen l'actual traçat del passeig de Valldaura i la futura 

via de Rio de Janeiro en el tram que defineix el seu 

encreuament amb la Meridiana fins al carrer dels Garrofers, 

en te rrenys adscrits al D istricte IX Nord. 
El projecte proposa l'articulació de tres actuacions 

puntuals; la pri mera es refereix a la recuperació per a l'ús de 

vianants d'una de les calçades del passeig Valldaura, dotant 

la zona d'una franja de 500 m de longitud i 16 m d'ample. 

De les tres calçades que actua lment té el carrer s'ha elegit 

per a Ja seva transformació Ja que té sentit ascendent en lña 

direcció Llucmajor-Favència, basant-se en lJ'es tipus 

d'arguments; a) per la seva orientació al migdia, b) raons 

econòmiques aconsellen no variar l'actual distribució de 

mitjanes, i així s'evita el desplaçame nt de ls pals de 
l'enllumenat públic i e) les illes situades en aquest lloc del 

carrer tenen espais lliures fàci lment potencials si són dotats 

d'elements -com ara el passe ig proposat- que els vertebri. 

La segona actuació té per objecte la plaça Llucmajor, 

actualment zona conflictiva de trànsit on els espais destinats 

a la circul ació rodada són clarament hegemònics i 
desproporcionats respecte als vianants. En aquest sentit, Ja 

proposta tracta d'equilibrar aquesta relació resolent les 

necessitats de trànsit mitjançant la disposició d'una ròtula de 

22 m de di àmetre, sobre la qual giren tres calçades 

concèntriques que canalitzen el trànsit procedent de les 

quatre direccions que hi conve rgeixen, d'aquesta manera els 

terrenys recuperats es concentren en la seva major part al 

costat del parc de Ja Guineueta recollint el passeig que des 

de Valldaura desemboca en aq ues t punt i el connecta amb 

una altra franja similar que es proposa per a la Via Júlia. 

A l'altre costat de la plaça s'organitza una terminal 
d'autobusos i al centre de Ja rotonda es disposa una font que 

pel seu emplaçament té un atractiu es pecial. 
La te rcera actuació fa referència als terrenys encara per 

urbanitzar que acolliran l'avinguda Ria de J ane iro. El tram 

comprès entre Valldaura i la Meridiana consisteix en una 
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franja de 50 m d'ample que té a la seva part occidental illes 

d'edificació tancada que, per parts, define ixen l'alineació del 

vial, circumstància que no es dóna a l'altre costat, on les 

edificac ions es tan organitzades en blocs aïllats, com és el 

cas del grup d'habitatges d'empleats de la Renfe. 
La proposta d'aquest tram acumula l'espai lliure en la part 

oriental del carrer per poder fonnalitzar una Rambla lateral 

de 24 m d'ample que recorre toto el tram fins a culminar al 

petit parc triangular situat davant del passeig Valldaura i el 

travessa per sota per un pas subte rrani per connectar amb 

els espais lliures situats a l'altre costat del carrer. 
Les raons d'aquest pas subterrani s'han de buscar en les 

caracterí stiques especials d'aquesta altra part de l'avinguda 

Rio de Janeiro. Igual com en el tram anterior el carrer té en 

el mate ix costat una edificac ió d'habitatges alineats 
aproximadament entre les cotes 48 i 49 , que defineixen 

l'actuació i la rasa nt del vial. De tota manera , els edificis 

construïts a Ja part oriental estan situats per sota d'aquesta 

cota de rasant i a diferent nivell entre ells, cosa que obliga a 

construir una paret d'altura variable, de manera que salvam 

els diferents nivell s eviti la degradació dels espais deprimits. 

En aquest sentit les opcions de disseny s'han limitat a 

l'equipament de la paret i el seu entorn immediat a través 

d'elements que la connectin amb els seus espais veïns, 

situats a dife rents nivells. Aquest és el cas de les rampes i 

escales que comuniquen les parts baixes amb la vorera 

superior i el pas subte rrani de lO m d'ample dotat 

d'iHuminació natural que el connecta amb el parc. 
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Planta general de la 
proposta per la 
ViaJulia. 

El projecte d'urba nització de la via Júlia, entre la plaça de 
Llucmajor i la via Favència, tracta de resoldre els problemes 
tant urbanistics com tècnics, que es presenten en el moment 
actual. 

I. Problemes d'ordre urba nísti c 

a) Unió d'espais lliures. - Unió d'espa is verds amb la 
suficient entitat, com per a entendre que aq uesta connex ió es 
raci a doble nive ll : connexió rodada i connexió de vies per a 
vianants. 

b) Problemes circulatoris.- Aquesta via ha de servir tant 
d'unió com d'esmorteïment dels problemes ci rculatoris que 
té la zona, i, a més a més, ha de servir a la població que viu 
en el sector sense que això es converte ixi en un nou cinturó 
dc comunicació entre diversos sectors de la ciutat. 

2. Problemes d 'ordre tècnic 

El projecte resol els punts següents: 
a) Resoluc ió de ls problemes que presenten les alineacions 

i les rasan ts pel creixement incontrolat de la zona. 
b) Resolució de diversos encreuaments entre els carrers 

transversals que es produe ixen tant a nive ll del primer sector 
de la via Jú lia com del segon. 

En el primer sector trobem els encreuame nts de ls següents 
carrers: el de la Font d'en Canyelles, el d'Almansa i el de 
sant Francesc Xav ier. 

En el segon sector trobem els encreuaments dels carrers 
de Batllori, de Mas Duran i de Joaquim Valls a la part 
superior; i a Ja part inferior els d'Argullós , de Joaquim Valls 
i Tissó. 

e) La unificació del sistema de serveis (aigua, gas i 
enllumenat públic), tan t pe l que ra al disseny com als 
problemes tèc nics i d'unificació entre els nous serveis i els ja 
existents, es troba, en aquest sector, en un alt grau 
d'urbanització. 

d) Resoldre els problemes derivats de l fe t que el túnel del 
Metro - de construcció recent- surti, en alguns punts fin s a 
150 cm, per damunt de la cota d'accés als edificis. 

El projecte d'urbanitzac ió de la via Júlia és un projecte 
total que intenta d'unir diversos aspectes, tal com hem 
descrit en els apartats de diagnosis i objectiu s. 

La principal peculiaritat d'aquest projecte rau en el 
desdoblament; és a dir, en dos conceptes diferents d'entendre 
la via urbana: com a 

a) Rambla lateral 
Primer trobem la Rambla ' lateral, que configura l'espai 

d'u nió entre el parc del Guinardó i la plaça de Llucmajor 
fins al parc denominat prov isiona lment de Francesc Layret. 

Aquest espai enjardinat ra el paper de ròtula am b el 
segon: el de la Rambla central. 

b) Rambla cemral 
És la que virtualment comença al parc de Francesc Layret 
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i acaba en trobar-se amb Ja via Favència. 
Encara que aquest espai s'entén com a espai homogeni , és 

dividit en tres parts: 
1.- Una primera part és d'unió, on s'efectua un 

estreny iment del Passe ig que, forma lment, s'assembla a la 
quilla d'una embarcació. Aquest espai escalonat suporta els 
espais verds de la Rambla (pliviment tou). 

2.- La zona centra l, deguda al sistema de cotes a 
diferents nivell s de l'entorn. Hom dissenya una plataforma 
dura, i les entrades, tant en aquesta platafonna com a 
l'estació del metro, s'obtenen a través d'un espai longitudinal 
entre els carrers d'Argullós i de Joaquim Valls. 

3.- L'espai final, o de lliurament a la via Júlia, és resolt 
mitjança nt un semicercle de tancament de la Rambla sobre 
si mateix i, per tal de senyalitzar aquest punt final, hom 
introdueix un element puntual i d'a ltura, tipus obelisc, 
rodejat de la vegetació pròpia dc la Rambla. 
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Plaça Sóller 
Obrt:r tn ~u rr dt nalüzad6. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
Ajumament dt Barcelona 

Lluís Mestras 
Cap de u n•ei 

Ramon Sanabria 
Josep M.• Julià 
Josep Lluís Delgado 
Carme Ribas 
Andreu Arriola 

El punt de partida del projecte apareix de l propi entorn. En 
efecte, el marc de la gran plaça no queda suficientment 
definit pe l seus propis edifici s, en una àrea encara per 
consolidar. 

La pl aça s'autodefinei x c reant e l seu propi perímetre per 
mi~à de l'a rquitectura , el qual s'estableix equilibrant els si s 
metres de desni vell, entre el límit superior i l' inferior, 
formalitzant a ixi una gran pastilla que sorgeix per sobre del 
perill natural del terreny, creant un front calat a l'arribada 
asimètrica del passeig Palma de Mallorca. 
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L'espai, així definit, es divideix en dues zones totalment 
diferenc iades: una que anomenem «dura ll, relacionada amb 
l'arribada del passeig, recull el caràcter de plaça i és 
reforçada per uns porxos, sota els quals s'han incorporat 
diferents equipaments; l'altra , l'anomenada «tova>>, amb 
caràcter de parc, ocupa la part alta, reforçada per les dues 
franges edificades muràries que incorporen les servituds. 
L'estany, entre les dues zones , potencia la visual de parc i 
crea un marge pe rspectiu des de la plaça. 

El parc pròpiament dit, es dissenya procurant l'obtenció 
del màxim sòl trepitjable, mi~açant unes plataformes de 
paviment de sauló, contingut per uns murets. Aquests 
terraplens es van disposant a diferent cotes per tal de seguir 
el desnivell existent del terrey actual , alhora que marquen 
el s diferents espais del parc , els quals, sense interrupcions 
brusques, es van comunicant tots. 

Dins el parc es localitza un estany d'aigua que, mitjaçant 
unes graderies artificials, condue ix l'a igua fins al limit 
infe rior del parc , on resta limitada per la disposició d'un 
banc d 'obra que, a la vegada, serveix de divisió entre els dos 
espais de la plaça (el dur i e l tou). 

A les a les laterals del parc, s'hi construeix un cos format 
per dos murs de tolXo, amb un forjat superior, que fa de 
tanca lateral del parc. En el limit inferior d'aquesta 
construcció, abans d ' iniciar la porxada, s'hi disposen dues 
zones de serve is, una a cada ala , amb un espai anterior 
destinat al taulell d 'un bar o d 'un quiosc; d 'aquesta manera 
s'assegura la vigilancia dels sanitaris , i es pot dotar el parc 
d'aq uests serveis públics. 

La tanca per la cara superior de l parc és a base d 'un 
enreixat metàHic, per ta l de no destorbar la visibil itat des de 
la part superior de la plaça. 

Alça/s i secció de la 
plaça. 
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Eix de vianants a 
Sant Andreu 
Obrtl'tncurtdtrtalitzaci6. 

Joan Busquets 
Col·laboradors: Pasqual Mas. José Luis Gómez-Ordó,ez 

La intervenció sobre l'àrea central del casc antic de Sant 
Andreu sembla permetre començar un procés de 
consolidació i urbanització de la zona que tingui en 
compte el manteniment i la conservació dels espais 
històricament construïts. 

Els treballs fets expressen la complexitat de Ja situació 
urbanística en què es troba el nucli andreuenc, on s'han 
superposat durant les darreres dècades formes d' actuació 
absolutament alienes a les caracterist.iques generals que 
han pres idit sempre la seva construcció. De la 
transformació abusiva, de les hipoteques actuals, se'n fa 
un recull en les làmines. 

Prendre, doncs, l'eix per a vianants i la recuperació dels 
espais centrals com un prime r pas pe r invertir el procés 
d'intervenc ió obliga a estudiar altres variables 
urbanístiques que hauran de recolzar les mesures centrals 
empreses i que poden representar opcions més 
equil ibrades. D'aquí que s'apuntin algunes millores 
urbanes en conjunt, d'escala i de finició diferents. 

Hem de reconèixer avui que la inte r .. enció sobre un eix o 
illa de vianants significa un canvi substancial en el millor 
ús de l'espai públic. L'ús més controlat dels carrers ha de 
permetre recuperar el valor simbòlic i representatiu de ls 
espais antics. Són condicions comunes a les intervencions 
urbanístiques avui i compatibles amb l'actitud del mateix 
planejament contemporani, que així resulta solvent i capaç 
de donar solucions als espais i problemes fins ara 
abandonats o reduir als tòpics esquemàtics - la 
superposició indiscriminada de ls quals hem sofert 
darrerament. 

Per altra banda, l'acceptació dogmàtica de la conservació 
(<per se» com a concepte d'autenticitat universal sembla ja 
una equivocació absolutament compartida. Per tant, 
aquella capacitat i solvència d'intervenció - que busca el 
manteniment i la mode rnització de la nostra ciutat 
construïda- està sobretot en l'entesa de la ciutat i dels 
seus problemes i en la nexibilitat que els instruments 
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urbanístics i arquitectònics ens donen avui per intervenir. 
Aquesta actitud es concreta en unes actuacions d'ordre 

diferent que s'encadenen temporalment per aconseguir una 
estructura dels espais públics del barri més equilibrada. 

L'eix de vianants se situa en direcció ponent-llevant amb 
una longitud d' uns 450 metres i amb un petit desnive ll 
quasi constant cap a l'estació amb un total de 8 metres. 

Aquests recorreguts són interferits pels eixos de l carrer 
Gran, Torres i Bages i el carrer Cinca, amb passos 
controlats. 

Es recuperen així uns espais històricament conformats i 
d'identitat ben diversa (per exemple, si es compara 
l'actual plaça Comerç amb les restes de la plaça Orfila). 

La proposta defineix un eix del Mercadal a l'Estació que 
acaba recuperant l'espai entre el ferrocarril i l'antiga traça 
del Rec Comtal - per proposar-hi el nou <0ardi del rec)) 
amb planta d'olor-, pe rllongant així l'itinerari fins a 
l'altra banda de l'estació a través d'una passarel·la que 
doni accés a les andanes - des de Ja zona de venda de 
bitllets- però permeti també un pas franc i segur fins a 
l'esplanada a l'altra banda del tren, espai obert en què es 
donen diverses utilitzacions Uocs, passeig, fires ... ). 

Aquest eix retroba la significació que ja en temps antic 
van tenir els actuals carrers de Pons i Gallarza, 
Ajuntament, i del Pont, essent la vèrtebra on se sostenen i 
passen els itineraris amb la direcció del carrer Gran 
(nord-sud): cap al carrer Rubén Daria i la plaça de les 
Palmeres, cap a Malats, cap a Torres i Bages i fins i tot 
cap a la zona nova del carrer de Sant Adrià. 

Aquest itinerari recull, doncs, el flux central que, per la 
seva posició dins la trama andreuenca, per les activitats 
direccionals i representatives aquí emplaçades i per la 
seva accessibilitat al transport públic, ja es dóna en aquest 
punt malgrat la poca adequació dels seus espais. 

Substitució edificatòria 

La transformació residencial es reflecteix pintant de color 
negre les edificacions modernes al nord de Fabra i Puig: 
això ens dóna una expressió de la substitució ed ificatòria 
operada a Sant Andreu en els darrers temps. Les 
caracteristiques d'aquesta transformació han comportat 
una densificació de Ja trama andreuenca i sobretot en 
molts casos conflictes amb l'ocupació residencial 
precedent. Cal notar que la distribució dels nous edificis 
en el barri no és homogènia i que es poden assenyalar dos 
comportaments estadísticament molt representatius en el 
barri: I) Edificacions fent front a vies importants de gran 
amplada, a leS quals automàticament l'ordenança els 
assignava una gran alçada (Meridiana, Fabra i Puig, 
Torres i Bages); això s'ha produït sense conflictes en 
zones d'illa gran i de terra lliure - Torres i Bages- i en 
canvi amb gran dificultat on ja era parcel·lat i edificat 
-els altres carrers; 2) Edificacions que es reculen del 
carrer existent, ja que així el «carrer guanya amplada)) 
(almenys en el costat de l'edifici) i per tant és d'ampliació 
un nombre de plantes per l'edifici més gran; l'eixam
plament del carrer Gran és un exemple de les dificultats i 
els _conflictes que una mesura d'aquest tipus genera. 

Es possible, doncs, identificar els fragments més sustituïts 
i es pot valorar quin és l'e fecte de cada un dels traçats de 
nous carrers o de modificació de ls existents que el Pla 
General Metropolità recull - molts d'ells ja proposats 
anterionnent-. Així es podria valorar la irreversibilitat 

d'un traçat o Ja inviabilitat de la seva execució. També les 
condicions de l'ordenança que fes possible la intervenció 
en aquesta situació tan complexa. Anàlisi per tant del 
P.G.M. que el projecte realitza a la zona de més directa 
influència de la proposta. 

Per altra banda, l'esquema del comerç i l'espai de ls 
vianants reflecteix la intensitat de les activitats en aquest 
espai central aixi com assenya la Ja indiferència de les 
dotacions per a vianants - que resulten superficies 
equivalents en els diferents punts del barri. La importància 
del comerç sobre l'eix central nord-sud, absorbint en molts 
casos el sostre de tota Ja parcel·la, contrasta amb la 
utilització més distribuïda en la direcció del nou eix de 
vianants . 

Resum de la discussió viària 

A les làmines de la pàgina 274 es fa una avaluació de la 
situació viària i circulatòria actual i defineix les pautes 
d' intervenció generals que la proposta instrumenta. 

L'anàlisi dels fl uxos circulatoris actuals explica encara la 
forta importància del pas a través, cana litzat entre les 
dues vies de ferrocarril , exclusivament pel carrer Gran de 
Sant Andreu en direcció sud i pel lateral de la Meridiana i 
el carrer de Torres i Bages en la direcció nord. Eixos 
circulatoris paral·lels a la mateixa Meridiana que, com a 
barrera i autopista urbanes, direcciona el trànsit de la 
trama andreuenca. 

A) Tot i que la intensitat de circulació pel carrer de Sant 
Andreu s'ha reduït lleugerament en els darrers tres anys, 
el seu flux és encara molt alt (IMD de 18.250 vehicles, 
amb puntes horàries de 1.400 vehicles a les 7 del matí), 
segons els aforaments realitzats per la Unitat de 
Transports i C irculació de l'Ajuntament. 
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Per altra banda, els fluxos llevant-ponent queden 
fragments (entrada Santa Coloma, passeig Valldaura, Sant 
Andrià, Fabra i Puig) i la intens itat en aquests sentits és 
molt inferior, però Ja seva discontinuïtat en el traçat 
augmenta també la intensitat dels sentits nord-sud ja 
comentats. 

Aquesta valoració dels fluxos i intensitat cal confrontar-la 
amb la capacitat actual de ls carrers i vies andreuenques, 
de les trames veïnes, però també amb la importància 
relativa dels diferents punts del barri i per tant les 
prioritats a establir. Des d'aquests punts es poden avaluar 
les noves vies proposades pel Pla General Metropolità 
- algunes d'elles amb greus efectes sobre zones 
consolidades del sector. 

Sembla que es pot definir un procés de millores urbanes 
que en el nivell circu latori s'assenyalen. 

Cal destacar que és el nivell de les vies urbanes (com 
Torres i Bages, Fabra i Puig, lateral de Meridiana, etc.) 
un dels que cal millorar per estructurar de forma més 
equilibrada Sant Andreu i la seva relació amb els barris 
més pròxims. Entre els carrers lligats a la residència i a la 
petita botiga, de ls quals la trama andreuenca en té 
quilòmetres, i les vies arterials de la ciutàt (Meridiana), 
els carrers importants entre barris tenen una importància 
central no solament des del punt de vista circulatori sinó 
també en el manteniment d'un cert terciari prop de la 
residència. 

Per això l'esquema que es contempla com «Estructura 
General de Circulació a Terme Mitjà» busca la 
configuració d'una sèrie de vies amb les quals serà fàcil 
comptar ben aviat. La secc ió de les vies s'apunta aquí, 
però sobretot cal notar la forma que prenen com anells de 
circulació urbana de mides prop dels 500 m amb dimensió 
màxima de 800 m. Vies, encreuaments i passos amb 
semàfors que poden regar els anells més petits i difusos ja 
més lligats a la residència històrica. 

Un esquema com aquest hauria de permetre recuperar el 
carrer Gran pe r a la circulació solament interna i no a 
través, hauria de possibilitar trencar l'excessiva secció de 
l'antiga Rambla (Fabra i Puig), i igualment reurbanitzar el 
lateral de la Meridiana, aconseguint la circulació en doble 
sentit que lligaria aquest braç de l'anell en la zona nord 
del Districte IX. Operació que potser podria replantejar la 
imatge urbana d'aquesta façana tan important i tan 
interferida pel pas de la Meridiana. 

La posada en marxa d'aquest esquema és contemplada en 
dues fases temporals, que s'explica en la làmina: La 
primera, simultània a la conversió en zona de vianants que 
ara es presenta, i que haurà de mantenir encara el flux del 
carrer Gran; mentre que la segona, amb la p()rllongació 
del flux de Segre (a través de la seva pròpia continuïtat i/o 
l'obertura del e/ Soldevila), permetrà definitivament 
incorporar el carrer Gran a l'ús intern de la trama 
andreuenca. 

B) En qualsevol cas la primera fase ja permetrà 
l'adaptació dels carrers als transeünts i fins i tot el seu accés 
al mercat per Pons i Gallarza. El flux de vianants al 
Mercadal a les hores de venda és singularment alt (segons 
la mateixa V.T. i C. de l'Ajuntament, a primers d'any en 
quatre hores van comptabilitzar més de sis mil persones) i el 
seu accés al mercat vindrà facilitat pel control de la 
circulació, sense olvidar-se de faci litar les operacions de 
descàrrega a les botigues. 
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Aquests e~pais 
oberts eren ben 
<<diferencials»: l'ús i 
la Ul'a forma ens 
ho expliquen. 
La traniformació 
¡·itin'a icirculatOria 
operada e" els 
darrers 15 anys a 
les nos/res ciutats 
ha troniformal, i de 
forma singular la 
tro ma andreuenca. 
Les formes de la 
subslitució 
s'expliquen en 1111 

altre lloc, peró 
sobretot cal 
considerar l'efecre 

r~:p:; ~~~~~ sobre 

CUI/I't'r/Í/1/-/QI'I/ 

espai «indiferellciat » 
sempre al serJ•eide 
la circulació, amb 
independència del 
ra/or i la capacita/ 
de cada espai. 
Reconidxeraltra 
I'Cgada el ra/or i la 
representalil•ilatde 
cada espai urbà, 
diferenciant el carrer 
de la plaça i el 
carrer com a 
corredor de cases 
del carrer, com a 
suma d'espai lineal, 
serà objec1iu de la 
proposta. 
Precisameml'esludi 
de l'espai cemral de 

Sam Andreu ens 
dóna garmuies talli 
de la capacilat de 
cadascuna deies 
sel'esp/acescom 
sobretot de la 
identitat eslructural 
de l'eix cemral que 
es proposa. 
Condicions ~u e fan 
compalib/e /ús 
controla/ d'uns 
espais amb la se1•a 
representativitat 
històrica. 

Aquest tractament de les operacions en el temps també 
ca l veure'! respecte al transport públic . El gràfic dedicat a 
ell en la làmina ens expressa la centralitat dC plaça Orfila 
i dc l'Estació de Meridiana-Fabra , on se superposen els 
tres mitjans dc transport públic (bus, metro i ferrocarri l). 

La proposta trasll ada el gir dels autobusos a P.R. Riera, i 
preveu que quan es real itzi la perllongació total de Segre, 
el flux de li nies d'autobusos s'haurà reduït prenent ja una 
mesura normal quan s'inauguri el metro a Santa Coloma. 

Amb tot, la centralitat de plaça Orfila romandrà i el seu 
valor focal per al transport públic es mantindrà Els fluxos 
del ferrocarril de Granollers, les activitats terciàries i 
direccionals fomenten aquesta situació. En qualsevol cas, 
caldrà pensar en endavant en la possibilitat de ll igar 
fortamen t amb transport públic els focus dels barris de 
l'antiga perifèria de Barcelona, amb la consegüent conexió 
directa entre aquests subcentres situats emre 3 i 5 
quilomètres dels puns més centrals de Barcelona. 

C) L'estac ionament en els espais més cèntrics i comer
cials vindrà regu lat com a zona blava. Es preveu la 
poss ibilitat que l'actuació entre l'actual plaça R. Riera i el 
carrer del Pont que desenvolupi les zones (<6 i 7» del 
P.G.M. tingui en el seu programa un apartament subterrani 
de ducs plantes amb ús mixt per als residents dc la zona i 
els usuaris de les activitats centrals. 

Aquestes imatges 
identijic011 unes 
claus explicati1•esde 
les característiques i 
[om1ació de l'espai 
pliblic andreuenc, 
aixl com de les 
traniformacions 
sofertes darrerament. 
S'hi analitzen les 
I'Oriables 
geogràfiques i 
d'emplaçament tan 
presents en fa 
formació histórica 
de Sant Andreu, 
emreelsquals 
sobresurt el seu 
JXlper de parra del 
Pla Barcelonès. Una 
posició geogràfica a 
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pl!lll.'lltrep/a i 
mumanya ens 
explica encara la 
forma com el 
terreny agrícola s 'ha 
expio/ot, i sabretot 
com les 
infrastructures de 
comunicació i aigua 
l'han conforma/. 
El segon esquema 
reconeix encara la 
/raça de fa maJoria 
d'espais andreuencs 
i permet retrobaria 
seqUència i 
l'encode11ament de 
les operacions de 
creixement urbà, 
tam residencials 
com dels paquets 

industrials. 
A J'estnlctura dels 
carrers i ra1•als 
sobre les carreteres i 
camins, s'hi 
superposarà 
l'organització de 
peces més completes 
al1•oltam de petites 
places. La creació 
dels passeigs entre 
barris és un dels 
últims esforços 
d'ordenacióai'UÍ 
encaraben1•ius. 
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Expl icació de l'eix de vianants 

L'eix lliga espa is amb funcions diferents entre ells. 

La urbanització que es proposa voldrà reconèixer la seva 

naturalesa especifica: 
Les places del Mercadal i Comerç retroben la seva 

connexió històrica -per e/ Pons i Gallarza- que es 

potenciarà en tallar el trànsit del carrer i adequar la -seva 

urbanització a aquest ús més tranquil, i fins i tot es pot 

estudiar la perllongació temporal de l'ús del comerç. El 

Mercadal , com a centre d'activitat i imatge pròpies, 

necessita principalment la reurbanització dels seus 

elements més bàsics. En la cruïlla de l'eix de vianants 

amb el carrer Gran es dóna una altra vegada la seva 

condició singula r que fa d'aquesta plaça una fita històrica 

en la formació de Sant Andreu i en els seus esdeveniments 

més importan ts -com a centre també de la seva connexió 

moderna amb Barcelona, que el transformador de tramvia 

encara ens recorda-. Aquesta plaça és centre urbà de 

l'itinerari i com a espai urbà gaudeix ja avui d'una 

situació privilegiada. La intervenció busca la seva 
modernització i eixampla el seu àmbit en tallar el carrer 

de l'Ajuntament. 
Aquest carrer, que lliga P. Comerç i P. Orfila, resulta el 

passatge d'itinerari dom inant per la presència dels edificis 

terminals que el tanquen (de la presència modernista tan 

singular en el carrer Gran i del campanar de la dita Catedral 

de Sant Andreu). Passatge que trobarà amb el seu ús de 

vianants el seu paper natural i que avui solament mostra en 

dates assenyalades. 
L'actuació a plaça Orfila -pràcticament dedicada al 

servei d'accés i ventilació del Metro avui- comporta la 

configuració d'una plaça nova, la construcció de la qual es 

pugui fer immediatament i incorpori l'espai avui residual. 

Es tracta d'una plaça nova en la mesura que el seu antic 

paper de cap del passeig Torres i Bages entre l'Ajuntament i 

l'Església va quedar esbotzat amb l'orbertura del e/ Segre i 

amb la pretesa ampliació del carrer de l'Ajuntament. Les 
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obres del Metro vare n acabar d'anul-lar el paper d'aquesta 
plaça, pe r altra banda d'una representativitat singul ar. 

L'espai de Ja futura plaça té avui dia una forma molt 
complicada per la superposició de les actuacions abans 
esmentades. Es pot assenyalar encara la seva importància 
sobre l'eix de Torres i Bages pel canvi de directriu que es 
produeix cap a e/ Segre i sobretot la singularitat de la 
presència doble de l'església i edifici d'Ajuntament de 
Districte encarats a 75 m. 

Es proposa una plaça unitària amb dues zones 
difere nciades que corresponen al davant de l'edifici 
administratiu i de l'església, respectivament; els dos edificis 
reben un nou basament que els posa en relació amb l'espai 
conjunt. El paviment unifica Ja plaça i diferència amb petits 
desnivells les àrees d'itinerari dels vianants amb les àrees 
més tranq uii.Jes de la plaça. Una pèrtiga de llum rep l'eix 
de l passeig i dóna un centre de llum concentrada davant 
l'església, que així mateix il·luminaria les parts altes de la 
«catedral)). 

Petits murs perimetrals emmarquen la plaça i Ja disposic ió 
dels arbres i els altres elements de mobiliari queden 
sotmesos a les directrius generals que la configuren. 

Un joc de juntes reforça la relació en profunditat de la 
plaça i dóna directriu al recollidor d'aigües sobre l'eix del 
carrer Ajuntament, al voltant del qual se situen els elements 
publicitaris d'ambientació de la plaça. 

El carrer del Pont es tanca també a la circulació rodada i 
es pensa cobrir l'alçat inacabat de l'esglés ia amb plantes 
enfil adisses que substituiran l'ús de l'actual voravia. 

La plaça de l'estació s'organitza respectant la majoria dels 
arbres existents; es talla el trànsit del petit carrer a 
sud~ponent i en canvi s'all arga el carrer de l'estació. 

D'aquesta manera els espais de la plaça queden en directa 
connexió amb les cases allà existents . L'entrada a l'estació 
s'amplia i es connecta amb el nou jardí del Rec Comtal, que 
a Ja vegada enllaça la plaça de l'estació amb el nou pont cap 
a Sant Adrià. El canvi d'accés a l'estació va lligat a la nova 
passarel·la que connecta l'edifici a les andanes i a Ja zona 
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d'espai obert de l'altra banda. 
Aquestes operacions sobre l'eix central es com plementen 

per d'altres pròximes i de caràcter variat. Cal tan sols fer 
esment del passeig doble que s'obre entre Torres i Bages i 
e/ Cinca, aprofitant les cessions viàries que la nova via en 
diagonal ha donat i que realitzen la definició prevista de l 
P.G .M. en aquesta ill a. D 'aquesta fonna es pot donar un ús 
immedi at a aquests espais en suport dc la petita àrea per a 
in fants i d'esbarjo ja realitzada a llevant de l'església . Tam be 
la plaça Ramon Rjera haurà de rebre un primer tractament 
com a plaça que possibil iti el entorn de ls autobusos: l' accés 
imminent a l'estac ió, com a primer pas cap a Ja seva 
ampl iac ió de perimc tre qua n les zones ve rdes i d'equipament 
al sud de l'esglés ia es fac in desenvolupar previs ions fetes del 
Pla Gene ral Metropolità . 

Seccions-alçat de la 
plaço. 
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Plaça Mercadal 

Ramón Artigues 
Coi·Jaboradors: Quique Perici1s, Joaquim Solé Mir 

Plaça Mercadal i mercat 

La plaça Mercadal, construïda el 1851 , és un espai inèdit 
dintre del barri , car la seva caracteristica de plaça 
neoclàssica dóna alhora una nova imatge urbana i culta a Ja 
ciutat, un nou ordre urbà, a una escala capaç de generar una 
estructura espacial autosuficient. 

La plaça de forma rectangular, lleugerament esbiaixada, 
de 41 ,9X60,4 m, amb altura edificatòria de 14,5 m, és 
conformada per una planta amb porxo de 5,1 O m i arcs de 
mig punt de 5, 70 m. El porxo té doble alçària i la façana a 
la plaça consta de dues plantes acabades amb terrat pla, a la 
catalana, i balaustrades amb ampit. Actualment l'edificació 
que envolta la plaça és discontinua, amb variacions de 
perfils edificatoris i amb diversos edificis recents que 
marginen el tipus de composició original. Hi ha també 
aJguns espais buits entre mitgeres, però cal dir que subsisteix 
l'edificació original en un 53%. Els espais no construïts 
ocupen un 30% i 17 % els edificats sense tenir en compte el 
caràter original de les façanes. 

Dintre del buit de la plaça hi ha el mercat que proveeix al 
barri. El mercat es va construir pocs anys desprès de fer-se 
Ja plaça. Amb construcció tipica d'aquesta època, el mercat 
està fet amb estructura de ferro colat i cobertes inclinades, 
amb tractaments semblants als mercats de la mateixa època 
que es van fer a Catalunya. 

S'ha optat, doncs, per una conservació i restauració de 
l'actual mercat adequant les seves necessitats a un 
millorament del servei. 

En aquests moments ês dificil fer-se un replantejament de 
la conveniència, o no, de la supressió del mercat. Encara 
que la seva construcció és un fet que es troba des de la 
mate ixa època que es van començar a fe r els edificis de Ja 
plaça, i que la alternativa de supress_ió com a mercat 
comportaria un a dificil solució de I'Area de Serveis 
Munic ipals; d'altra banda podria significar un canvi d'imatge 
i d'ambient quant a la captació i afluència de persones a la 

plaça; no obstant això, seria desitiable a la llarga la 
supressió del mercat i la reconversió de l'espai central de la 
plaça, que caldria adequar més a característiques adients i 
formals de la plaça neoclàssica. S'ha optat, doncs, per una 
conservació i restauració de l'actual mercat adequant les 
seves necessitats a un millotament de l servei. 

Pel que fa a la franja edificatòria continua de façanes que 
dóna a la plaça, es preveu seguir uns criteris de restauració 
de les parts de façanes originals, de construcc ió de les parts 
de solars no construïdes, i d'adequació al tipus de 
composició original de les façanes construïdes sense criteri 
clàssic. Es continua amb l'alçària reguladora actual de 
14,5 m. El basament dels pi lars, fins a 1,66 m d'alçària és 
de pedra, en aquest cas la pedra s'ha treba ll at amb buixarda. 

Els pilars escantellats es tractaran amb morte r especial 
adhesiu. Els paraments vertica ls de les façanes principals a 
la plaça i els corresponents als porxos aniran arrebossats i 
estucats, segurament amb color ocre. El sostre del porxo és 
actualment en revoltons i pintat; es troba en mal estat. Es 
proposa fer una operació de neteja i mi llora, amb arrebossats 
i pintats. 

La pavimentació de la zona del porxo estil molt 
deteriorada i la calçada que bordeja la plaça és de 
llambordes, mal material per a paviment, per problemes 
higiènics i de relliscades. La solució proposada és de 
pavimentació continua, amb peçes rectangulars de pedra de 
Bianya, d' 1 ,20X0,60 m, color marrórosat, amb un lleuger 
pendent del 2 %, fins a trobar el sòcol del mercat. Se 
suprimeix la linia de vorera, a fi de donar ampli tud visual a 
la distància entre el mercat i els arcs dels porxos. 

El desguàs de la volada de coberta del mercat fa aparèixer 
W1 tipus de baixant tota lment inadequat i en mal estat; això 
motiva la necessitat de canviar-los. S6ha previst soluc ionar
ho amb columnes isolades de secció circular de 14 cm de 
diàmetre, que a la vegada creen una linia de separació entre 
el mercat i la plaça per a la ubicació de les difere nts 
parades. 
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Actualment Ja coberta és de fibrociment amb pendems del 
14-24 %, encara que no hi era originàriament, i és difícil 
saber-ho, podem imaginar que era de planxes metaHiques o 
peces de pissarra, car la coberta de peces ceràmiques planes 
o «marsellesa» vitrificades, molt usuals amb aquest tipus de 
mercat és irrealitzable perquè requereix pendents majors 
del 25-30 %. La imatge que dóna la coberta des de les cases 
és deplorable; es proposa una coberta metaHica amb escuma 
rigida com a aïllant. 

La façana del mercat exigeix alguns canvis, com és ara la 
supressió del volum del local de direcció del mercat i passar
lo a les plantes superiors de l'accés a la galeria. 

També es fan algunes modificacions quant al tractament 
de façanes de la part superior de coberta. Els paraments 
baixos del mercat, actualment arrebossades i pintats, es 
proposa tractar-los amb un revestiment de pedra de 
Banyoles, color ocre, amb junta buida de morter. 

Respecte a les escombraries, actualment, es coHoquen en 
contenidors exteriors al mercat, sobre les voreres, Ja qual 
cosa provoca diverses molèsties. Se soluciona situant unes 
cambres interiors al mercat registrables des de l'exterior. 

El desguàs general del mercat actualment és insufic ient. 
Això fa que, en cas de pluges, no absorbeixi prou el caudal 
d'aigua, la qual cosa implica el canvi de les clavegueres 
actualment en ús per unes de secció més gran. 

La iHuminació de les façanes principals de Ja plaça se 
soluciona amb projectors de llum, coHocats a les quatre 
cantonades. També es preveu la ubicació d'uns fanals de 
bronze, d'acord amb J'esprit de la plaça, situats sota el punt 
mitjà dels arcs. 

Galeria 

Situat a un dels costats de la plaça apareix, 
perpendicularment a ella, una galeria de 9X39 m de l'any 
186 1, que travessa fins al carrer Rubén Darío. Aquesta 
galeria és coberta amb encavallades, de fusta i iHuminació 
zenital. L'ús que actualment té és el de venda de robes. 

A causa de l'espai, L6estructura sembla convenient no 
modificar-la, excepte en alguns petits punts. Es preveu en 
l'avantprojecte fer unes variacions en les cotes, referides al 
desnivell de la secció, a fi de fer el recorregut més agradable 
i reduir el nombre de graons. És imprescindible ordenar i 
modular els llocs de venda. També és necessari el canvi de 
paviment (està dete riorat) per una pavimentació de totxo en 
sardinell formant espiga, amb un sòcol per posar-hi els llocs 
de venda. La coberta és de fibrociment i és recomanable el 
canvi per coberta de planxa galvanitzada amb aïllament. El 
pintat de parets i encavall ades i l'ordenació i col-locació 
d' unes tires de llums al llarg de les zones de venda són les 

Ultimes propostes a fer. 

Circulació 

El mercat, situat a la plaça Mercadal, origina una important 
activitat de circulació, tant de vianants, com de vehicles. El 
fet que un 50% sigui dedicat al ram de l'alimentació, a ixi 
com a confecció i grogueries, implica un moviment de 
vianants important, i el tràfic interior de la zona és 
pràcticament nul, segons s'ha pogut comprovar pels 
aforaments fets a la zona. El trànsit de vehicles és un 20% 
del de vianants, per tant es pot canalitzar tot el trànsit de 
vehicles tangencialment a la plaça pel carrer Vintró, en un 
sol sentit de circulació, dintte d'un gran paquet (o circuit) 
format pels carre rs: Gran de Sant Andreu, Rubén Daria, 
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Bascònia i Pons i Gallarza. La càrrega i descàrrega de 
mercaderies que actualment es fa a les diferents cares del 
mercat es proposa que es faci dintre d'un horari (coincident 
amb la circulació) de 6 a 10 del mati. També es pot 
considerar l'aparcament per a possibles compradors amb 
horari limitat de 60 minuts, al carrer Montpeller. 

Per últim es creu necessari , als carrers Vintró, Montpeller 
de l Mercat i de l'Arc de Mercat, així com a la plaça de nov~: 

obertura que es proposa, convertir-los en illes de vianants, 
canviar Ja pavimentació de les voreres i calçades, i fer una 
nova pavimentació continua de pedra artificial. 
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Plaça Mossèn Clapés 
Obra rrolit:ada. 

Miquel Vidal 

El projecte pretén d'aconseguir tres objectius: I) La 
reorganització de l sector actua lment descompost en un 
conjunt d'espais res idencials de fonnes irregulars. 2) La 
satisfacció de les re ivindicacions presentades pels veïns, 
quant als principals afectats per la intervenció. 3) La creació 
d'un espai polifuncional d'ús i molt caracteritzat, fonnalment 
lligat al monument a mossèn Clapés que dóna nom a la 
plaça. 

Intencions i usos 

La reorganització del sector i Ja consecució d'un espai, que 
satisfaci de forma correcta el programa derivat dels punts 
1 i 2, ha plantejat la necessitat d'utilitzar elements difere nts, 
als quals puguem confiar funcions més especifiques i , per 
tant, garantitzin millor la solució dels diferents problemes de 
distintes escales. 

La solució adoptada consisteix en Ja creació de dobles 
façanes. La primera ês integrada per elements vegetals, els 
arbres , i tê com a missió Ja reconstrucció i ordenació del 
sector, tot reforçant i redefinint les alineacions dels carrers i 
delimitant uns espais mês petits, no tant desordenats, entre 
ella i Ja segona façana dels elements construïts (els edific is 
existents i la plaça). 

Aquest plantejament permet de regularitzar la plaça per tal 
d'aconseguir, en el seu interior, espais com mês ordenats 
possibles millor. 

Els espais mês petits, definits ja com uns límits clars per a 
les citades alineac ions vegetals, reben tots el mateix 
tractament, paviment de formigó delimitat pel panot, arbres 
idèntics als de l' interior de la plaça (dife renciats dels arbres 
d'alineació) , igual disseny per a llur mobiliari , derivat de la 
plaça central, element matriu de la composició. La ubicació 
d'un element comú a tots ells, de dimensions importants 
(que supera en altura els arbres d'alineació), permet 
descobrir ràpidame nt la unicitat del conjunt. La uniformitat 
del disseny es fa extens iva a la franja del carrer del Palomar. 

El centre del conjunt ês ocupat per l'espai que constitueix la 
plaça pròpiament dita , que hom organitza a travês d'un eix 
que uneix tots dos accessos principals corresponents als 
carre rs Gran de Sant Andreu i Bartrina; carrer, aquest, que 
transfe reix a la façana vegetal el manteniment de l'alineació 
del carrer Gran de Sant Andreu , i podem definir-lo 
perimètricament simètric respecte al seu propi eix. 

Des del carrer Gran de Sant Andreu, a través d'una escala 
flanquejada per dos xiprers (referències als altres espais), 
hom accedeix a l'espai bàsic de l conjunt, el més simbòlic al 
mateix temps. Una doble filera d 'arbres, on ês ubicat un 
petit estany i unes petanques , el delimiten lateralment. El 
control visual i fi sic, a l' interior d 'aquest espai, que es 
completa amb la implantac ió d 'una autèntica paret vegetal, 
consti tuïda pe r arbustos que amaguen les dues àrees de jocs 
infantils, és interromput a la seva meitat, coinc idi nt amb 
l'eix de la plaça, a fi de permetre el pas de l'escala d'accés, 
des de l carrer de Bartrina, i Ja visió de la glorieta que allotja 
el monument. 
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L'espai, així delimitat, es manté en el seu interior, lliure de 
qualsevol element, per ta l de possibilitar el seu ús 
multi func ional. 

La glorieta està concebuda com un element arquitectònic 
estàtic, capaç de generar un «lloc)) diferenciat de l'entorn, 
com un «clou» de l'eix de Ja plaça. 

La franja lateral del carrer del Palomar, compresa entre el 
carrer de Bartrina i l'avinguda Meridiana, ha estat tractada 
com a una àmplia vorera, complement de la façana 
comercial existent en l'actualitat. 

Aquest espai ês organitzat a través d'un eix longitudinal, 
definit pels suports dels punts de llum que el dividiran en 
dos sectors, un de caràcter més comercial i l'altre més 
tranquil, recolzat per una filera de bancs, situats entre els 
arbres i adossats a un parterre d'heura, els quals actuen com 
a filtre del conjunt respecte al trànsit del carrer del Palomar. 

Disseny 

Hom concep la plaça com un element ((construït)), suport 
d'activitats i de ls elements que les faciliten. 

El paviment de la plaça i dels espais complementaris serà de 
formigó; de l mateix material seran els murs de contenc ió, les 
escales i Ja glorieta. 

La pressumpta monotonia que podria suposar la presència 
constant d'un únic material, queda restringida pel 
cromatisme que aporten els vege tals, tant els de fulla 
perenne com els de fulla caduca, principalment els arbres de 
les fileres interiors dels passeigs arbrats de la plaça, que són 
espècies d'una gran varietat cromàtica, segons el ritme de les 
estacions. 

El mobiliari se rà dissenyat com a element diferenciat, tant 
en l'ús del material com en la gamma cromàtica de la 
base-suport de formigó, per tal de garantir el contrast entre 
l'entorn o el fons i el mobiliari i la figura. 
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Plaça d'Elx 
Obroencur:rderealitzCJció. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
AJuntament de Barcelona 

Lluís Mestras 
Cap de sen•ei 

Ramon Sanabria 
Olga Tarrasó 

La plaça d'Elx, consolidada ja fa temps, ha assumit per a la 

Sagrera les funcions de plaça representativa al barri, a més 

de fer d'aparcament per a us dels veïns i de pati de les 

escoles del voltant. 
La configuració actual de la plaça no afavoreix la 

convivència d'aquestes funcions, sinó que les barreja d'una 

manera desordenada i poc clara: 
L'existència de parterres que , si bé protegeixen la plaça de 

la citculació perimetral, han esdevingut racons de difícil 

manteniment on fins i tot alguns arbres han mort, talla molt 

la comunicació visual i física entre la plaça i els espais del 

voltant. L'aparcament indiscriminat de cotxes accentua 

aquest problema, ja que fa de la plaça una illa a la quzl 

sembla dificil d'arribar. 
El pas del carrer de servei per davant la tanca de 

l'església i l'acumulació de cotxes aparcats que aquest 

provoca, allunya la façana de l'església de la plaça , façana 

que interessa recuperar per donar a la plaça un front 

principaJ i representatiu, puix que la juxtaposició de tan 

diversos tipus d'edificis fa que la plaça no pugui tenir una 

façana determinada. 
Aquests problemes que es manifesten a la plaça actual , 

aixi com els dels espa is marginals de l voltant (arribada del 

metro, carrer de vianants encara no pavimentat on ara 

aparquen també els veïns, escaletes del carrer Oliva) estan 

englobats en la proposta. 
Que tot l'espai lliu re constitueixi la plaça i faci que els 

ca rrers perimetrals, excepte el de Garcilaso, permetin el pas 

d' un únic vehicle, de manera que obligu in a una circulació 

restri ngida i le nta, que farà immediat l'accés entre voreres i 

plaça. 
Es preveu fer arribar el paviment de la nova plaça fins la 

mateixa façana de l'església, per tal que existeixi un espai 

molt gran de terra dur, on es puguin ce lebrar els actes del 

barri. Es deixara n les palmeres existents al centre de la 

plaça i se n'afegiran algunes, aïllades en aquesta esplanada 

principal. 
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Una zona més tova amb arbres que faran de sostre als 

jocs dels nens, i que també es repartiran pels espais 

perimetrals. Es preveu també deixar el carrer lateral de la 

banda de mar per ús exclusiu dels vianants, i es deixarà un 

camí estret per al servei de l'església i dels possibles 

comerços que hi haurà. 
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Parc Pegaso 
Awmr-projrcttgucmyadortniiiiCOncurJrtSirirr¡fr. Projtclttncursdt 
mJacci6. 

Joan Roig 
Enric Batllé 

En el disseny de l parc de Ja Pegaso ha actuat com a 
premissa bàsica la desaparició de tots els ed ific is que 
componien l'antiga fàbrica, a excepció del que forma la 
porta i dóna façana a la carrete ra dc Ja Sagrera. Aquesta 
decis ió ha estat presa tenint en compte que es tracta d'un 
barri excess ivament edificat, que no hi ha cap ús previst per 
a ocupar els esmentats solars, que es troba en una àrea que. 
a curt o mig termini, disposarà de quantitat d'espai públic 
-per això no cal conservar-los- i que és una de les peces 
de més superfic ie del barri, cosa que permet d'ubicar-hi un 
parc de proporcions adequades. 

L'edi fici que es conserva, antiga porta principa l de la 
fàbrica, està ocupat, en l'actua litat i en un dels seus cos(ats, 
pe r diversos serveis del barri; men tre que, a l'altre costat, és 
prevista la instal·lació d'un parc mòbi l de la Guàrdi a 
Urbana. Aquests usos generen molts moviments i activitats 
pròpies en llurs voltants, que podrien arribar a ser 
incompatibles amb el parc. Per això hem decidit de fe r uns 
voltants propis a l'ed ifici, i d'acumular al seu darrera 
aquelles activ itats, de les referides en el programa, que 
comportin més moviment: necess itat de pav iments resistents 
(actuac ions, reve tll es, etc.), impossibil itat de plantació 
(aparcament), etc. 

Així, doncs , hem ocupat una zona destinada a acti vitats a 
l'aire lliure, apta pe r a revetlles, representac ions escCniques, 
esports , etc. Hom té accés directe a aquesta zona, des del 
carrer, per l'antiga porta i a través d'una rampa, cosa que fa 
poss ible l'entrada ocasional de veh icles i de la Guàrdja 
Urbana. Hem deixat aquesta zona en la seva cota actual, 
però com que hi ha un desnivell considerable des de 
l'entrada de l'an tiga porta fins al carrer de Portugal (3m), 
l'aparcament, que és sota aquesta zona, té entrada i sortida a 
peu pla per aquest carrer. L'aparcament esmentat té una 
capacitat de 450 vehicles, distribuïts en dues plantes. 

Els altres ll iuraments del parc a la ciutat els hem anat 
resole nt amb recursos diversos segons el problema: murs, 
pèrgoles, grades, etc. Els habitatges, que actualment tenen la 
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façana a Ja carretera de Ja Sagrera, és previst que siguin 
enderrocats amb el temps; per aquest motiu hem dissenyat 

aquesta zona de manera que el recinte pugui funcionar amb 
els edificis i que quan aquests siguin enderrocats, l'espai 

sigui ocupat per una plaça oberta cap al carrer de la Sagrera. 
Una vegada acumulats a l'entrada els usos més controvertits, 

i resolts els problemes de lliurament als voltants, la resta del 

solar és dividit en dues zones que propicien usos diferents: 

una de caire més recollit i intim, dc caràcter individual i 

anecdòtic, i l'altra més oberta i més propic ia per a usos 
multitudinaris, amb un jardí i una arbreda. A partir 
d'aquesta decisió, els esforços es divideixen cap a definir les 

dues zones , tot concretant en el disseny els caràcters 

diferents d'ambdues. 
Així allunyem Ics circulacions directes dc la zona del jardí, 

canalitzant~les perimètricamcnt mitjançant dos passeigs 

elevats: un de paral ·lc l al carrer de Portugal, i l'altre 
adjacent a la zona de l'aparcament. Des d'aquests passeigs. i 

sempre dc manera tangencial, hom té accés al jardí. 
La zona de l'arbreda s'obre cap al carrer de Dubtin i serveix 

de comunicació entre la Sagrera i Sant Andreu, tot 
permetent les activitats que hom hi vulgui desenvolupar. 

Un fil d'aigua separa l'arbreda del jardí, un fil d'aigua que 
sinuosament s'estreny i s'eixampla oferint diferents visions 

de les dues parts , un fil d'aigua que és canal o riu, segons 

sigui la part des d'on l'observem. 
Un jardí, amb un si nuós camí que el travessa, queda clos de 

l'exterior i separat dc l'arbreda pe l riu, un jardí que. amb 

una vegetac ió exuberant i amb predomini de la fulla perenne 

i dels arbres de nor, contrasta amb la regularitat de la 
plantació de plàtans de l'arbreda, contrast que, com als 

jardins xinesos, recorda la teoria que l'univers cons tava de 

dues coses: el repòs (ying) i l'acció (yang), contrast 
com el que es produeix entre l'escarpada muntanya i 
l'immens pla de l'arbreda, entre el sinuós camí del jardí i la 

regularitat de ls plàtans, entre la tranquilitat del prat d'herba 

trepitjable i l'acció de les pistes esportives, entre la varietat 

formal del s arbres del jardí i la uniformitat dels plàtans. 
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Parc del Clot 
A•·al!t-pro}«l~ 6Ua11yado r en un roncun rntringit. Proj« le en curs de 
rrdaC"Cf6. 

Daniel Freixes 
CoJ.laboradors: Vicente Miranda. Victor Argenti 

El projecte s' ha plantejat, tant en quant les característiques 
de ls límits del lloc , com al seu valor de l'entorn, com a la 
seva topografia; més com una gran plaça ajardinada, que 
com un parc pròpiament dit. 

El projecte s'ha centrat en resoldre l'espai concret tot i 
tenint en compte les suficients condicions actuals de vialitat 
del barri i les seves possibles modificacions. 

La proposta té com a criteris generals de projecte: 
a) El manteniment de la major part dels elements actuals de 

la antiga implantació de Renfe com a e lement definidor 
del lloc. 

b) La reconversió d'aquells que encara que ex isteixen, i 
tenint possibilitats genèriques, no s'ajusten a la 
habilitabilitat, confort i seguretat que cal demanar. 

e) La possibilitat que les superficies que ca l atorgar a 
aquests usos puguin ser reversibles entre elles. Exemple: 
poliesportiu i plaça. 

d) La possibilitat que els elements que composen la 
imatge del parc, no tinguin una funció especifica, sinó que en 
puguin tenir diverses. Exemple: la il- luminació de l 
poliesportiu com a fita urbana i il- luminacio general de l parc. 

e) La concentració de l'edificació en un mateix lloc 
(pistes i aparcament) per pe rmetre millor arbrat i menys 
complicacions d 'infrastructura urbana. 

f) La decisió de centralitzar la plaça, donat el seu ús, 
durant tot el dia i vespre, tant com a plaça púb lica com a 
poliesportiu, convertint-se en el centre neuril.lgic de l projecte. 

g) La obtenció de topografia a partir de les terres que 
s'obtenen del moviment fet en el propi projecte. 

h) La decisió d'enfonsar la plaça respecte la cota general 
del parc: per aconseguir barreres de soroll i protecció de les 
pi lotes; per obtenir un porxo cobert incorporat a la plaça; 
per quali ficar les estances de l parc diversificant-les; i per 
donar un marc que potenciï la topografia. 

i) Es tracta d'un parc sense limits , que utilitza alguns dels 
que existeixen, a partir del solar donat, per incorporar-los al 
projecte i convertir-los en elements del propi marc. La 

Li ,. 

decisió de no acotar el parc o donar-li un marc fisic concre t. 
ve donada: 

- Per la falta de certesa respecte a la seva possible 
incorporació en el parc de les Glòries. Això li dóna a l carre r 
Claperòs una indeterminació en el tros pròxim a aquesta 
zona. 

- Per la diversa qualitat formal dels limits reals existents. 
No es pretén ja completar-los sinó deixar-los al marge de l 
projecte. 

- Pel caràcter de l'ús que entenem que tindrà e l parc, tant 
per estar-hi com per ser travessat, s'ha optat per primar els 
seus recorreguts i les seves estances. 

C reiem que els elements arqu itectò nics definits en el 
projecte són e ls que rea lment ajuden a vertebrar les seves 
seqüències, són e ls que finalment donaran la mida del parc 
deixant l'entorn simplement com a limit difòs 
d'emmarcament urbà. 

El projecte s'havia de plantejar mantenint el xalet com a 
requisit inicial. La proposta aix i ho contempla, però donades 
les característiques de falta d'idoneïtat per a l' ús que se li 
vol donar com a Casal de nens (s' ha de limitar un rec inte, es 
perden molts metres en circulació interior, el fet de no es ta r 
a peu pla i la proximitat al carre r, a part de la seva situac ió 
que estorba molt la percepció del parc des de l carrer del 
mercat i del carrer Ciaperòs) la proposta conté també una 
alternativa de nova situació del Casal, que possibilitaria 
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tambC una nova entrada al pàrking des de l'accés de la 

Gran Via. 
El projecte havia de mantindre una superficie coberta de 

1.500 ml, aquests metres els compleix l'actua l nau. Però ni 

les condic ions de confort, ni algunes especifiques de segons 

quins espectacles (falta de visibilitat, llunyania ... ) li eren 

propicies, la nostra proposta diversifica aquests metres. 
Pero un cantó hi han 800 ml on s'hi poden fer activitats 

d'espectacles perquè les alçades i una graderia ho permeten, 

però cal dir que no és específicament un teatre, perquè 

també es pot fer qua lsevol activitat que impliqui al pla 
horitzontal. 

Apart d'aquest fet, la intervenció permet que les alçades 

de la plaça Vicenç Almirall es comparteixin visualment des 

del parc. 
Per un altre cantó, hi ha com uns 300 ml de porxo a la 

plaça que apart de fe r-hi activitats a aixopluc serveix de gran 

escenari cobert per una man ifestac ió que la pugui omplir. 

Si amb aquests metres no n'hi hagués prou, el projecte 

planteja la possibilitit de poder utilitzar prop de 2.000 m2 de 

l'aparcament, tot fent en el projecte una petita modificació 

d'a lçades. Aquest recinte estarà acondiciat en el sostre , serà 

independent de les circulacions i sorol ls de l'aparcament i 

tindrà accés a part. Això permetrà no tenir 1.500 m2 

infrautilitzats ja que cas de no necessitar-se sempre estarien 

incorporats a l'aparcament. 
El projecte també haurà de satisfer la necessitat de dues 

pistes polisportives de barri. S'ha entès que es demanayen 

dues pies de 27 X 45 . 
Hem volgut incorporar aquests metres a la necessitat de 

superficie horitzontal que té el parc per jugar, patinar, etc. 

Específicament es podran tenir pistes separades, o bé una 

gran plaça. 
En el projecte també s'havia de plantejar el fet d'edificar o 

no a la zona de la Renfe. 
La proposta permet que el solar !s'edifiqui en part, 

mantenint els baixos per a Us de parc i perdent 
aproximadament un 40 % del que permet el Pla General 

Metroplità. 
De tota manera la proposta també conté una alternativa 

sense aquesta edificació. La diferència no és substancial pel 

trets generals del projecte, encara que el parc guanya en 

amplitud i en contra el tros de carrer Claperòs que pertany a 

la ubicació del parc queda més desordenat. 
Apart d'aquests aspects programàtics, el projecte ha 

inclòs: un estany d'aigua on els nens hi puguin fer anar 

va ixell s. 
Un salt d'aigua, on es pugui sentir el soroll de la seva 

caiguda. Una maqueta del barri a escala 1/ 33 (escala dels 

cotxes min iatura) feta en formigó, on els nens podran jugar a 

camions i a sa ltar per les cases del barri. Per accedir-hi s'ha 

d'entrar per un laberint de xiprers. Aquestes dues peces junt 

amb l'edícul de jocs de nens permet ajudar i controlar amb 

facilitat els nens més petits. També s' han incorporat al parc 

unes diferències topogràfiques que permeten circuits a 

diferents alçades per anar en bic icleta o fer-hi cross. 

El mobiliari urbà s'ha resolt quant a la llum amb la 

incorporació d'uns pòrtics de llum que travessen tot el parc, 

quatre columnes que emmarquen la plaça. uns prismes de 

llum que acompanyen els recorreguts intermedis, 
la il-luminació concreta d'algun mur d'ora i uns en el 

recorregut més topogràfic i la il-luminació de la graderia de 

la plaça en els trossos que hi ha escala, a través de la llum 

que també serveix per il-luminar l'aparcament. Els bancs 

seran de la sèrie «Catalana>> recolzant el recorregut de la 

passera de llum i els altres seran de pedra incorporats al 

terreny. 
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Carrer Prim 
Obr?l dt la I. • fast t n curr dt rtalirz:adó. 

Javier San José 

Proposta de Rambla equipada per al carrer Prim 

Aquesta figu ra urbana que caracteritza Barcelona reuneix un 
conjunt de qualitats que ens permeten abordar els problemes 
que s'ens plantegen i donar-hi solució, aj udats pel que ja s'ha 
experimen tat 

La Rambla com a suport de la infrastructura de la ciutat 

- La necessitat de dotar el sector de la infrastructura viària 
que tingui la direcció de la muntanya com a dominant 
perquè serveixi de transvasament entre les vies transversals: 
Llull , Pall ars, Cristòbal de Moura, Gran Via, Guipúscoa, 
Menorca, etc. Esquema viari que reforça l'existent basat en 
la super ill a i que determina els ponts sobre la Gran Via. 

A més, organitza els poligens del SO del Besós. 

-L'existència d'una complexa xarxa de col· lectors encara 
sense acabar, que donen sortida a les aigües de la riera 

experiències franceses, el seu standing es planteja molt per 
sota d' aquestes. A més a més, estan mancats de serveis 
adequats i d'equipaments. La rigidesa del tipus utilitzat (el 
bloc) fa quasi impossible el canvi d'Us de les seves plantes 
baixes, gairebé totes dedicades a habitatges. 

Aquesta situació en què es troba el sector obliga a 
localitzar en un sol element, estratègicament elegit, aquells 
equipaments i serveis més bàsics de les seves necessitats. 

Aquesta concentració es desprèn de la relativa baixa 
densitat de població del sector, donada la superficie de sòl 
que ocupa si es compara amb qualsevol zona de l'Eixample. 

Es proposa en aquest respecte, incloent-hi els serveis que 
hi pot haver a la Rambla, un centre c1vic cultural que hi 
sigui obert i en connexió estreta dos edificis lineals on hi ha 
serveis més localitzats, un viaducte entès com a edifici en la 
part inferior del qual se situa un «mercadillo» que serveix de 
nexe d'unió entre els dos tramps en què la Gran Via divideix 
la Rambla. 

El conjunt d'equipaments i Rambla és el que constitueix el 
passeig i li dóna sentiL 

~~~:e~:· :eert::~:f! ~~:~r~i~~ plantejar el salt viari que es Eix urbà clarament jerarquitzat 

- La necessitat d'enterrar les li nies d'alta tensió existents, 
dues sobre la Gran Via i una tercera per sota d'aquesta. 

Tots aquests problemes importants troben una solució de 
gran economia, tant de mitjans com de disseny, adoptant la 
rambla com a element ordenador. 

Una rica i complexa trama d' usos 

Els polígons que conformen el sector tenen el seu origen en 
la idea d'unitat veïnal i encara que estan pròxims a certes 

Passeig arbrat. La seva direcció dominant és l'establerta pel 
mar i la muntanya i està localitzat al mateix lloc que ocupa 
la primitiva riera d'Horta. La seva forma és definida per: 

- La dimensió acurada de tots els seus elements (vies 
laterals, voreres, accessos, paviments, arbrats, franges 
enjardinades, mobiliari urbà, etc.). 

-A través de la secció, que crea el seu propi marc gràcies 
a la seva forma i ens remet a ur¡ estat anterior i primari de la 
rambla mitjançant la implantació estratègica i l'escala dels 
edificis que es projecten al llarg del seu recorregut, en estreta 
relació, i així qualifica el passeig i alhora suavitza la 
supeditació del conjunt a1s a1ts blocs. 
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Dissenyar la sorprenent franja de te rra, al carrer Prim, 
orientada al NO en Ja direcció muntanya, de més de 60 m 
d'amplada per 2.000 m de longitud, que ocupa el lloc de la 
primitiva riera d' Horta ja canal itzada, planteja una profunda 
contradicc ió i, al mateix temps, ofereix noves possibilitats al 
sector de ciutat que està dintre del seu camp d'influencia. 

Actua r sobre el carrer Prim, frontera d'actuacions i terra 
de ningú, és actuar sobre un sector de ciutat ja consolidat 
relativament pròxim al centre, que té una forma resultant de 
la manera com creix la ciutat, per anells de sòl i sense cap 
mena d'estructures. Als anys 60 s'hi localitza una se rie de 
poligons, el més important de ls quals és el corresponent al 
Pla Parcial del SO del Besòs, que té com a característiques 
dominants la discontinuïtat i Ja segregació. La contradicció 
sorgeix precisament d'aquesta inversió del procés en que la 
infraestructura arriba en últim terme, que recorda el procés 
seguit per algunes urbanitzacions marginals, la qual cosa 
origina per força un desajust entre la forma actual de l sector 
definida pel bloc i qua lsevol proposta que persegueixi que el 
carrer Prim sigui un element urbà de suport d'una estructura. 
Això obliga a plantejar-se el problema en profunditat i no 
conformar-se amb una lleugera intervenció de simple 
condicionament. d'altra banda necessària. Reconeixent el 
paper important que el carrer Prim pot jugar dintre de Ja 
ciutat, pe r la seva dimensió i l'espai disponible davant del 
dèficit d'equipaments i serveis, per les noves possibilitats que 
ofereix d'access ibilitat al sector, perquè és en potència l'únic 
elememt urbà d' importància comuna al rosari de polígons, 
cosa que permetria una certa continuïtat urbana. 

Perspecth·a i detall 
de la rambla. 
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El problema de l'aparcament i dels espais entre els blocs 

El baix poder adquisitiu del sector obliga a plantejar-se de 
forma realista el problema de l'aparcament. Es proposa un 
ampli aparcament descobert organitzat sota una quadrícula 
d'arbres al llarg del carrer Alfons el Magnànim. D 'aquesta 
manera, s'alliberen de l'aparcament els reduïts espais entre 
els blocs, cap els quals miren les cases. 

Esquema viari 

Se suprimeixen els girs de dreta a esquerra a Ja Rambla, tan 
molestos per a Ja fluïdesa del trànsit i la comoditat d' ús de ls 
vianants, i per al canvi de sentit s'uti litzen els carrers laterals 
paral·lels a Ja Rambla. D'altra banda, com que la circulació 
es basa en l'esquema de la superilla ja existent, es pot 
obtenir una Rambla amb interrupcions només cada dues 
illes. 
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Viaducte sobre la Gran Via 

S'opta per una solució menys especialitzada que pennet 
situar un «mercad illo>> a nivell de la platafonna que uneix 
els dos trams de la Rambla. El seu tractament respon al d'un 
edifici de gran dimensió i de baixa altura, que estableix una 
escala més adequada a l'ús que es farà del lloc, ocupant i 
ordenant el gran buit on s' implanta. Aquest espai el 
completen les masses d'arbrat, que defineixen un espai 
rectangular. 

l i~ 
li 

L 

1 r r
lo 

Edificis lineals entre els carrers Pallars i Cristòbal de 
Mou ra 

Tots dos edificis s'alineen segons el passeig definint la 
Rambla i recolzant-s'hi. Alhora tracten de suvitzar la 
presenc ia dels blocs situats al darrera. El seu aspecte més 
domCstic i discret respon a un ús més habitual i localitzat 
(bar, jocs de taula, serveis, etc), que pennet un manteniment 
eficaç dels edific is. Tots dos disposen d' un espai exterior 
independent i en connexió amb la Rambla, que pennet una 
gran flexibilitat en el seu ús. 

La implantació i el tractament del conjunt respon a la 
funció pública que ha d'exercir. També es resol el problema 
topogràfic de l'àrea en què s' implanta , mitjançant dues 
places a diferent nive ll. La primera plaça, a nivell de la 
Rambla, està pensada i situada per qualificar la mateixa 
Rambla, entenent la plaça des de la ciutat. La segona, a 
nivell del carrer Maresma, s'entén com un espai recollit i 
arbrat, que serveix de prolongació de les activitats de 
l'edifici mateix. 
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Plaça de la Palmera 
Obrts~n cursd'e.:ucur:i6. 

Servei de Projectes i Elements Urbans 
AJuntament de Barcelona 

Lluis Mestras 
Cap de servei 

Pere Casajoana 
Pedro Barragan 

En línies generals el Projecte d'Ordenació de Ja plaça de la 
Palmera consisteix en el seguiment i Ja << posta en ordre» de 
les decisions que genera la ubicació d'una escultura de 
proporcions considerables imaginada per Richard Serra i 
l'execució de la qual és a càrrec dels arquitectes Xavier 
Nieto i Joan~Carles Rubio. 

Es tracta de dues làmines concèntriques de formigó armat, 
de 52 metres de llarg, 3 d'ample i 0,25 de gruix, disposades 
de manera que divideixen la plaça en dues zones 
morfològicament diferents: l'una, un bosc - dit en termes 
literaris-, i l'altra, l'esplanada existent. 

És a dir, l'escultura pren la totalidad del solar com a 
àmbit de la seva implantació, tot constituint-se en l'element 
estructural de l'ordenació de la Plaça. A partir d'aquí 
el projecte es limita a estudiar les parts de l'actuació, 
instrumentant, el s mitjans que facin realitzable un programa 
d'usos simple. 

En concret et projecte proposa: 
- Una operació de vorada que emmarca tots dos espais 

diferenciats de manera que, alhora que contempla la 
JXlSSibilitat d'anexionar Ja resta de t'illa, introdueix com a 
directiu fonamental l'ortogonalitat del recinte. 

- La jerarquització de les distintes parts del marc 
perquè recreï en la seva base un passeig lineal que serveixi 
d'element esmorteïdor entre la Plaça i e t seu entorn 
immediat. 

- L'organitzac ió de ls accesos en funció de tes dues 
directrius principals: la radial dels murs i l'ortogonal del 
recinte. Aix.i, els esglaons disposats al llarg del passeig 
permeten un accés frontal a l'esplanada, mentre que el mur 
que ets remata al Nord impedeix l'acces indiscriminat pel 
carrer del Concili de Trent a ta zona arbrada, tot 
canalitzant-lo cap a l'Oest, junt a ta mitgera de l'edificació 
existent. 

- En virtut d'això, ta reserva d'un espai protegit, no 
arbrat, on localitzar un recinte per a usos festius presidit per 
un templet de planta circular. 

- D'acord amb els criteris enunciats, el tractament del 
paviment que emfatitza tes directrius generals. A la vora 
perimètrica les lloses de pedra anificial són especejades 
segon els eixos ortogona ls, mentre que a la zona arbrada un 
paviment de llambordí segue ix la curvatura de ls mu rs per 
recrear, a mane ra de balcó, una platafonna horitzontal en el 
recinte de festes. Emmarcat entre ambdós, hom proposa un 
paviment de sauló com una clapa horitzontal i unifonne de 
la qual emergeixen els elements verticals: l'escultura , 
Ja palmera i la torre d' il·luminació. 
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Templet circular per 
OIISOsjestius. 
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Dibuix original de 
Richard Serra. 



Aquest llibre, 
queCs un catàleg sumari 

de plans, projectes i realitzacions, 
de grans iHusions i petites frustracions, 

d'empentes i rodolons, 
es va acabar d'imprimir 
et 28 de febrer de 1983 
tot just un dia abans 

d'inaugurar-se al Born 
una exposició de les realitzacions 

del primer Ajuntament 
democràtic de Barcelona. 



• 
Plans i Projectes per a Barcelona 

Annex1984 



Presentació 

A la primera edició d 'aquest lli bre «PLANS I 
PROJECfES PER A BARCELONA 1981/ 1982» es 
detall aven cinquanta temes que eren una gran part de les 
propostes d'actuacions urbanístiques que l'Ajuntament de 
Barcelona pensava posar en marxa durant la segona 
meitat de I 'anterior Consistori. 

Ara , un any i mig després de la pri mera edició , ja 
exhau rida, s 'edita aquesta segona amb el mateix contingut 
i estructura que la primera, però afegint·hi aq uest opuscle 
que d'alguna forma deixa constància del desenvolupament 
dels projectes, tota vegada que una bona part ja s' han 
construït o s'estan executant. 

Així , aquest àlbum de «flashos)) fotogrà fics permetrà 
una primera lecwra sobre el què s'ha construït i com s' ha 
construït. 

S'acompanya també una ll ista de projectes indicant 
l'estat de real ització , així com un altre dels plans 
urbanístics fent referència al seu nivell de tramitació. 

No és objecte d ' aquesta segona edició ni la valoració i 
anàlisi dels projectes construïts ni la presentació dels nous 
Plans i Projectes que l' Aj un tament està posant en marxa. 
Tot aquest material, en tot cas, serà objecte d' un segon 
volum . 



Més qualitat urbana 
per a la ciutat 

D'ençà que es va publicar el llibre «Plans i Projectes per a 
Barcelona», hem assolit una nova situació en la qual, a 
més dels esmentats plans i projectes, cal afegir les obres 
en curs i les realitzacions que han passat a engrandir el 
pat rimoni d 'espais públics de la ciutat. 

Dos aspectes fonamentals, al meu entendre, són els 
que caldria ressaltar d'aquesta forma pràctica d 'actuar 
sobre l'o rganització de l'espai i el desenvolupament físic. 
El primer, és el fet que la línia argumental d'actuació 
segueix una unitat de criteri des del pla urbaníst ic fins a la 
finalització de l'obra concreta. La realització d'una plaça, 
l'obertura d'un nou vial no són fets aillats, sinó que són 
contemplats des de l'òptica del pla urbanístic i, alhora 
quan es realitza aquest pla hom preveu d ' antuvi les 
especificacions més característiques que haurà de respectar 
el futur projecte i, per tant el futur carrer, plaça, espai 
verd o parc. 

El segon aspecte bàsic és el de la qualitat en tots els 
àmbits que fo rmen part d'un projecte: en el disseny, en la 
definició del mateix projecte, en Ja coherència de 
l'actuació, en els materials a emprar i en l'execució de 
l'obra. Els nous espais urbanitzats o remodelats tindran 
una llarga vida alhora que donen a la ciutat un 
indiscutible segell de garantia i qualitat. 

Tot s'ha fet amb un object iu: millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans. Les ciutats són per a viu re i la 
qualitat de vida també es deriva de la qualit at del carrer, 
del suport físic del ciutadà. Una ciutat ordenada, 
coherent , amb espais per a tothom: joves, vell s, vianants, 
automobilistes, visitants ... , és una ciutat agradable, 
còmoda per a tots i , això, en definitiva, és el que es 
pretén. 

En contemplar les obres realit zades al llarg d'aquest 

temps, s'observa realment una cena uniformitat en les 
concepcions urban ístiques. No és casualitat, és el renex 
lògic d'un momen t hi stòric, d 'una determinada concepció 
del que en podrien dir el gust arquitectònic. De fet, a la 
ciutat de Barcelona, com a moltes d'altres, ja ha succeït 
en altres ocasions, i tots podem identi ficar fàcil ment els 
estils conceptuals dels parcs, barris, o vies urbanes amb 
els gustos o «modeS)) que no només corresponen a 
diferents èpoques, sinó també a moments concrets en els 
que els dirigents de la ciutat han tingut uns estímuls i una 
empenta especial. 

El desenvolupament urbanístic derivat de l'Exposició 
Universal del 1888 i de la Internacional de 1929 és una 
bona most ra del que dèiem abans. Un altre exemple el 
trobem al creixement urbà dels anys 60~ 70, amb una 
concepció uniforme dels espais tant pel que fa a les 
places, que s'han denominat toves, molt iguals totes elles, 
com en Ja preocupació per l'asfalt, essent també 
significat iu d'aquesta època la total dicotomia entre 
ambdues concepcions, que arriba a l'extrem que allà on hi 
ha asfalt no hi ha res de verd, ni tan sols un arbre. 

De tota manera és ben cert que unitat conceptual no 
hauria de significar unifo rmitat i, que per tant, és 
obligació dels qui regim políticament Ja ciutat do nar més 
al·licients perquè mantenint~se la unitat en el concepte es 
puguin trobar nous esti ls en el di sseny, que, potser hi són, 
sobretot, en la nova concepció de les vies urbanes com Ja 
via Júli a, carrer Prim , moll de Bosch i Alsina, molt més 
en consonància en Ja línia històrica de la ciutat com eren 
els tradicionals passeigs o rambles. 

El nou Consistori, que òbviament és continuista de 
l'anterior, s'ha plantejat també anar renovant. Una 
renovació que comença a dotar d'una direcció única tot el 
camp de l'urbanisme i Obres Públiques , potenciant 
l'oficina de Projectes com a organisme coordinador per a 
I 'activitat const ructora de totes les Àrees de l'Ajuntament. 
Amb el desig d'anar cercant l'organització més idònia per 
aconseguir els nostres objectius en matèria d'ordenació de 
l'espai ciutadà, s'han pres iniciatives com ho és Ja més 
correcta integració del Servei de Parcs i Jardins a la 
pròpia estructura de l'Ajuntament. La projecció i disseny 
de nous parcs és una tasca més de l'oficina de projectes i 
la seva conservació i manteniment ha passat a tenir el 
mateix tractament que les altres zones públiques 
ciutadanes. Tanmateix les darreres oposicions a 
arquit ectes han contribuït a tecnificar i rejovenir l'equip 
tècnic municipal que actua en aquest àmbit. 

Amb aquests inst ruments volem dur a terme el 
programa quadriennal que en matèri a d'urbanisme i obres 
públiques té com a objectius fonamentals els de dotar la 
ciutat de més zones enjardinades, desenvolupar la xarxa 
viària bàsica i revitalitzar el centre històric i els barris 
degradats. 

En un temps relativament curt s'hauran enjardinat 
grans espais com són l'Espanya Industrial, l'Escorxador, 
l'antiga fàbrica Pegaso de Sant Andreu, el Parc del Clot i 
la Creueta del Coll , entre altres, segons els projectes que 
es recullen en aquest llibre. L'execució d'obres a la xarxa 



viària bàsica és imprescindible per a disminuir la densitat 
del centre, sobretot de l'Eixample, i per a millorar la 
comunicació d'altres zones de la ciutat. S'ha de realitzar 
amb nous crit eris projectuals, és a dir, veient Ja necessitat 
de vies urbanes di ssenyades mitjançant projectes integrats 
de clavegueram , pavimentació, construcció de voreres o 
passeigs, enllumenat i enjardinament. 

La revitalització dels barris degradats comporta 
l'execució d'uns plans especials de reforma interior 
(PERI) possibilistes, que millorin el teixit urbà, 
esponjant · IO, guanyant espais verds, dotant·los 
d'equipaments culturals, esportius i d'altres serveis 
públics, però, sobretot, rehabilitan t l'hab itatge antic . 

Poc a poc, Barcelona tindrà una nova morfologia 
urbana, amb una nova façana marítima que ens acosti 
més al mar; amb una façana renovada de muntanya que 
uneixi la ciutat al seu gran parc natural de Coll serola i, 
amb la urbanització dels grans eixos d'i ntegració de 
l'Eixample amb els barris de Llevant i de Ponent a través 
de l'execució de l'eix Parc de les Glòries·Estació Nord 
amb la recuperació de la zona fe rroviària de Plaça de les 
Glòries·Estació de França i, l'eix Estació de Sants·Parc de 
I'Escorxador·Muntanya de Montjuïc. Tot això és i serà 
fruit de l'esforç conjunt d 'equips de treball de 
professionals de dins i de fora del propi Ajuntament als 
quals agraeixo la seva dedicació i professionalitat. 

En tota aquesta tasca és imprescindible la participació 
ferma i tossuda dels ciutadans i Associacions de veïns als 
qui encoratjo molt sincerament en la seva col·laboració 
per fer la Barcelona de tots. 

Ordenar l'espai d ' una ciutat és la vida de la ciutat, és 
ordenar Ja convivència, és anar aconseguint graus més 
elevats de sistema i qualitat de vida que, en definitiva, és 
el que tots, Consistori i ciutadans, volem per a la nostra 
ciutat. 

MERCÈ SALA I SCHNORKOWSKI 
Primer Tinent d'Alcalde. 



Projectes en curs 
Poble Espanyol (S.P.U.) 

Accessos al Túnel de la Robira i urbanització 
Rambla del Carme! i Rda. Guinardó (S.P .U.). 

Entorn Mercat de Sarrià (S.P .U.). 

Jardí de la Maquinista (E. Steegman). 

Parc ReP.fe-Meridiana (J. Sanmartí). 

Parc Pegaso (J. Roig, E. Batlle). 

Parc del Clot (D. Freixes). 

Passarela Vianants Sant Andreu- Renfe (J. L. Gómez Ordóti.ez). 

l i Cinturó Anell Valldaura (S.P .U.) . 

Acabats li Cinturó. Tram Anell Valldaura Hogares Mundet (S.P.U.). 

Parc al entorn del Velòdrom i Laberint d'Horta (E. Bonell, F. ruus). 

Cinturó del Litoral. Conexions amb el Moll de Bosch i Alsina i Passeig de Colon 
(M . Solà- Morales, S.P.U.). 

Nus d'enllaç entre carrer Prim, li de Setembre, 
Rda. de S. Martín i Padre Mañanet (1. Fermíndez- Casada, S.P.U.). 

Parc del Pla de Fornells (X. Ruiz, E. Llimona). 

Rehabilitació de l'Estació del Nord i urbanització de l'entorn 
(E. Tous, J. M. F argas). 

Plaça Àngel Pestaña (S.P.U.). 

Plaça Trinitat Nova (S.P.U.). 

Jardí de les amigues cotxeres de Sarrià (J. A. Coderch). 

Plaça de l'Àngel (S.P.U.). 

Obres en realització 
Moll de Bosch i Alsina i Passeig de Colon (M. Solà- Morales). 

Plaça Folch i Torres (S.P.U.). 

Jardí Porca Montjuïc (Passeig Colon - Av. Paral·lel) (1 . Jansana, O. Navas). 

Escales C. Segura (S.P.U.). 

Jardí Estrelles Altes (1. Jansana, D. Navas). 

Fossar de la Pedrera (S .P .U.). 

Jardí del Casal de Sarrià (E . Torres). 

Monument Dr. Robert (S.P.U.). 

Monument a Goya (S.P.U.). 
Jardí Casa Teixonera (carrer Besàs- carrer Fastenrath) (S.P .U.). 

Jardins de la Teixonera (carrer Mare de Déu dels Àngels) 
(J. Martorell, D. Mackay). 

Ordenació superfície aparcament Plaça del Sol (J. Bach, G. Mora). 

Ordenació superfície aparcamem carrer Menéndez y Pelayo 
(Plaça Lesseps- carrer Sant Salvador) (S.P.U.) . 

Ordenació superfície aparcament Avgda. Gaudí (S.P. U.). 

Vía Julia (S.P.U.). 
Eix de Vianants a Sant Andreu (Places Or fila, Comerç i Estació) (J . Busquets). 

Plaça de la Palmera (carrer Andrade- Maresme- Concili Trento) (S.P. U.). 

Obertura carrer Nicaragua (S.P. U.) . 

P laces a Ntra. Sra . del Coll - Santuaris- Hortal (S.P.U.). 

Parc l'Escorxador (2a. fase) (A. Solanas, A. Arriola, B. Galí, M. Quintana). 

Parc de l' Espanya Industrial (L. Peña Ganchegui). 

Parc de la Creueta del Coll (la. fase) (J. Martorell, O. Mackay). 

Parc de Sant Martí (la. fase) (A. Armesto, C. Mani). 
Plaça de Alexandre Cirici (S.P.U.). 

Jardins Torre Groga (carrer Nazaret- Avgda. Jordà) (J. Carbonell, F. Sagarra). 

Parc de Sant Maní de Provençals (A. Armesto, C. Maní). 

Rambla al carrer Prim (entre Cristòbal de Moura i Pallars) (J . San José). 

Obres realitzades 
Jardins Emili Vendrell (carrers Joaquín Costa- Peu de la Creu) (S.P.U.). 

Plaça de la Mercè (S.P.U.). 

Plaça Real (F. Correa, A. Milà). 

Passeig Picasso (R. Amador, L. Domènech). 

Plaça Salvador Seguí (P. Lorenzo, F. J. Sabanes). 

Placeta Canonge Colom (carrer Hospital) (S. P. U.) . 

Vorera (escoles Milà i Fontanals) carrer Carmen- Àngel (S.P.U.). 

Passeig del Born (S.P.U.). 

Plaça Regomir (S.P.U.) . 

Rambles- Pla de la Soqueria i Rambles- Canuda (S .P. U.). 

Plaça del Pi i Plaça S. Josep Oriol (S.P.U .). 

Vorera Sta. Maria del Mar (S.P.U.). 

Escales carrer Sancho Marroco (S.P.U.). 

Plaça Navas (D. Navas, N. Solé, J . Jansana) . 

Plaça Blasco Garay (S.P.U.). 

Avgda. Maria Cristina (Montjul'c) (LI. Cantallops, S.P.U.). 

Ordenació Illa carrer. Energia, Alts Forns, Alumini i Mercat N. S. del Port 
(S.P.; J. ). 
Jard í carrer Foc, Ntra. Sra. Port , Passeig Zona Franca (Can Farrera) (S.P. i J.). 

Plaça de la Vinya i Alts Forns (S.P. i J.). 

Lateral Passeig Zona Franca (S.P.U.). 

Carrer Mineria (S.P.U.). 

Plaça Art ós (S.P.U.). 

Plaça Eguilaz (S .P. U.). 

Plaça Sant Vicens de Sarrià (S.P.U.). 

Pl aça i Passatge Herzegoviano (S.P.U.). 

Plaça Escorxador {la. fase) (A. Solanas, A. Arriola, B. Gal i, M. Quintana). 

Pavimentació entorn mercat de la Concepció (S.P.U.). 

Plaça Basses de Sant Pere (R. Caceres) . 

Plaça Sant Agustí Veti (R. Càceres). 

Passeig Pujades (S.P.U.). 
Plaça de l'Estació de Sants {M. Piñon, A. Vilaplana, E. Miralles). 

Ordenació «Valent Petit >> (carrer Badal - Plaça Cerdà) (S.P.U.). 

Ordenació Fàbrica d'Olis (carrer Almería- carrer Noguera Pallaresa) (S.P.U.). 

Ordenació carrer Rv. Amadeu Oller (S.P. i J.). 

Placeta Brasil- Retiro (S.P.U.). 

Carrer Can Bruixa (carrer Marquès Sentmenat -carrer Galileo) (S.P.U.). 

Jardins Bacardi (Travessera dc les Corts) (S.P.U.). 

Carrer Cap de Guaita (S .P.U.). 
Plaça Carrades i Bosc (carrer F arreli- Carretera Bordeta) (S.P. U.). 

Jardí al carrer Sant Salvador (Mestre Balcells) {S.P.U.). 

Plaça de la Virreina (J. Bach, G. Mora) . 

Plaça Sta. Joaquina de Vedruna (J. Bach, G. Mora) . 



Jardins Patronat Ribes (Vall d'Hcbron) (S.P.U.). 

Jardins Sant Salvador d ' Horta (Vallcarca · Parc Güell) (S.P. i J). 

Plaça Trilla i carrer Sta. Magdalena (J . Bach, G. Mora). 

Remodelació voreres Passeig Vall Hebron (S. P.U.). 

Escales al passatge Arenys (Vall Hebrón) (S.P.U.). 

Escales carrer Canaan (Vall Hebrón) (S.P. U.). 

Plaça Sóller (S.P.U.). 
Av. Río de Janeiro (Passeig Valldaura) (S.P. U.). 

Plaça Fernando Reyes (S.P. i J .). 
Plaça Nou Barris (carrer Vesubi. Palamós)(S.P. i J.). 

Plaça d'Eix (S.P.U.). 

Plaça Mercadal (R. Artigues). 
Plaça Mossèn Clapés (M. Vidal). 
Plaça Virgili (carrer Virgili · carrer Sta. Coloma) (S.P.U.). 

Plaça Mossèn Cortina (Enric Sanchiz, Llinas, Santander, S.P.U.). 

Plaça de l'Oca (carrer Mallorca -carrer Rogent) (S.P.U.). 

Plaça de la Infància (carrer Bach de Roda· Andrade- Fluvià) (S .P.U.). 

Obertura carrer Numància i Entenza (S. P .U.). 

Obertura Dr . Fleming (Diagonal- Avgda. Sarrià) (S.P.U.). 

Ordenació lila carrer Entenza (Infanta Carlota · Gelabert) {S.P. i J .). 

Plaça Concòrdia (S. P.U.). 
Jardí de les Infames (Marqués de Sen menat- Vallespir) (S.P. i J.). 

Avgda. Pau Casals · Accés al Turó Park (A. Ubach, M. Espinci). 

Passeig vorera sud de la Diagonal (carrer Numància· Joan Gilell) (S.P. U.). 

Vorera del carrer Balmes (Travessera de Gràcia i carrer de la Granada) (S.P.U.). 

Pavimentació Colònia Castell (S.P.U.). 

Pavimentació Passatge Ca ba (S.P.U.). 

Plaça Gaudí (S.P. i J.). 
Carrers Alta Pedrell - Frederic Rahola (S.P.U.). 

Passatge Cadernera i Pasarell (S.P.U.). 

S.P.U. = Serveis Projectes Urbans. 
S.P. i J. "" Servei Parcs i Jardins. 

Planejament 
P .E.R.I. El Raval (C. Díaz, X. Sust), i del Liceu al Seminari (LI. Ootet) (a.i.). 

P.E.R.I. Vila de Gràcia (LI. Brau) (en revisión). 

P.E.R.I. Barceloneta (M. So là-Morales) (a.i.). 

P.E.R. I. Sector O. Casc Amic (R. Fayos, R. Caceres, P. Domínguez) (a.i.). 

P.E. R.I. Sector Torre Baró (J . A. Pflez, LI . Millet, J. A. Dols)(a.p.). 

P.E.R.I. de l'entorn urbà Passatge d'Enric Sanchis (S.P.) (a.i.). 

P.E.R.I. Sector Sants-Hostafrancs (J . LI. Canosa) (a.crit). 

P.E.R.I. Seçtor Ntra. Sra. del Port I Zona Franca 
(J. San martí, R. Torres) (a.crit .). 

P .E. Vies Cíviques (S.P .) (a.i.). 
P.E. Concreció d'alineacions de I'Avgda . Río de Janeiro 
entre Passeig Valldaura-Avgda. Meridiana (S.P .) (a.i.). 

P.E. Sector Renfe-Meridiana (J. Sanmartí) (a.p.). 

P.E. Parc de l'Espanya Industrial (L. Peña Ganchegui) (a.i.). 

P.E.R.I. Llobregós-Hortal (M. Ri bas, X. Peiró) (a.i.). 

P.E.R. I. Dr. Bové-Pardillo (M. Ri bas, X. Peiró) (a.i.). 

P.E.R.I. del Sector Teixonera (M. Ribas, X. Peiró) (a.i.). 

P.E.R.I. millora medi urbà (( Barri del Carme!» (M. Ribas, F. Torrent) (a.i.). 

P.E. Universitat Central i Politècnica 
(J. A. Martínez-Lapeña, J. Llimís, E. Torres) . 

P.E. Muntanya de Montjuïc (LI. Cantallops) (a.crit.). 

P.E. Nou Campus Universitat Pol itècnica 
(LI . Cantallops, J. A. Martínez- Lapeña) (a. i.). 

Parc Vall d'Hebrón, Proposta Modificació del P.G.M (M. Ri bas) (en estudi). 

11 Cinturó (M. Ri bas) (en estudi). 
Estudi de l'Eixample (J. Busquets, J. L. Gómez-Ordóñez). 

Estudi Estació del Nord-Glòries (LI. lglesias). 

Façana Marítima (LI. Cantallops) (en estudi). 

Eix Numància-Tarragona (J. Garcés, E. Sòria) (en estudi) . 

P. E. entorn F.C. Barcelona (F. Mitjans, J. P. Mitjans) (en estudi) 

a.crit. aprovació criteris. 
a.i. aprovació inicial. 
a.p. aprovació provisional. 
S. P. Servei Planejamenl. 
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