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1.1 Una estratègia d’intervenció global i integral per transformar la ciutat

RE BCN. Regenerar. Rehabilitar. Reactivar.

La regeneració com una estratègia d’intervenció global per transformar la ciutat. 

RE-BARRIS
RE-GENEREM

RE-HABILITEM
RE-ACTIVEM
RE-PENSEM
RE-HABITEM

RE-VITALITZEM
RE-FEM

RE-CONEIXEM
RE-DISTRIBUÏM 

REGENERAR la ciutat és refer la ciutat per adaptar-la al context i reptes actuals. Aquesta mesura de govern recull les 
accions per refer i reprogramar la ciutat amb l’objectiu de convertir-la en un lloc més habitable on la vida de totes les 
persones es desenvolupi en total plenitud preservant el seu caràcter i la identitat.

Les ciutats antigues es construïen separant-se d’una manera clara de la natura, diferenciant taxativament què era ciutat i 
què no ho era; la natura restava fora de les muralles i, a l’interior, pràcticament no n’hi havia rastre. La ciutat vivia fortament 
separada de l’entorn natural, que no era ben acollit en l’interior de les ciutats. 

Més endavant, la ciutat requerida i sorgida fruit de la revolució industrial del segle XIX va superar els límits de les muralles 
incorporant grans terrenys transformats en ciutat productiva i allotjaments per als nous treballadors i treballadores, que 
anaven abandonant el camp. La revolució industrial és l’inici de l’època amb més creixement de població, posant de 
manifest que l’accés a millors recursos (hospitals, escoles, llocs de treball, transports i recursos bàsics com aigua 
i electricitat) millora el desenvolupament i creixement de l’espècie humana i incrementa les nostres possibilitats de 
supervivència.

Aquest llarg procés de desruralització ha anat portant a les ciutats un increment de població. El creixement de les ciutats 
és tan vertiginosament ràpid que, d’acord amb les últimes dades de les Nacions Unides, entre el 1950 i el 2050 la 
població mundial haurà passat de viure un 30% en ciutats a un 70%.

1. ESTRATÈGIA DE REGENERACIÓ URBANA
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Però aquests hàbitats que han estat facilitadors i potenciadors de la vida humana s’ha començat a revertir. Les ciutats són 
avui les grans consumidores d’energia i les grans emissores de residus i emissions. Per això, cal adaptar-les a les crisis 
emergents i donar respostes immediates i de construcció d’entorns urbans on se sostingui la vida biològicament, com a 
éssers vius que som, i socialment, com a éssers interrelacionals que necessitem ser per garantir la nostra supervivència.

Per això es proposa el següent:    

REPENSEM 
la ciutat per fer-la més RESILIENT.

REGENEREM 
com a forma de transformar més sostenible: Reduint el consum de recursos naturals, Redissenyant, Reutilitzant, 

Reparant, Renovant, Recuperant i Reciclant. 

REGENEREM 
com a procés dinàmic de construcció de la ciutat. 

1.2 Una resposta a la crisi econòmica, social i ecològica que viu la ciutat

Estem en l’era de la regeneració urbana. La Barcelona del segle passat va ser la Barcelona de les grans transformacions. 
Ara, ens cal ajustar una ciutat ja construïda, complexa i molt consolidada, per fer-la capaç d’afrontar els reptes de les urbs 
globals enfront de les tres emergències:

CLIMÀTICA
HABITACIONAL I SOCIAL 

ECONÒMICA

Ens cal refer la ciutat per assegurar que avancem cap a un habitat comú que ens garanteixi una millor manera de viure-hi.
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1.3 Concepte “ampli” i “transversal” de la regeneració urbana

REGENEREM per donar resposta a totes les dimensions
local, metropolitana, global.

REGENEREM totes les escales
edifici, carrer, barri, ciutat.

REGENEREM tots els usos
habitatge, comerç, indústria. 

Actuem en l’àmbit públic i en l’àmbit privat de manera conjunta.

Actuem tant en l’espai físic com en l’espai ambiental, econòmic i social, posant èmfasi en aquest darrer.

1.4 Ciutat sostenible i saludable

Transformació ambiental a tota la ciutat: eixos verds 22@, Meridiana, Diagonal, superilles.

Més verd arreu per fer front a l’emergència climàtica i per millorar el benestar de la ciutadania. 

La ciutat, tot i constituir una alteració important dels cicles naturals previs, depèn de l’existència i el manteniment dels 
sistemes naturals, tant a escala local com global. Per això no pot continuar obviant la seva necessitat i la seva dependència. 

Aquest reconeixement no passa ni de bon tros per la negació del fet urbà, sinó per reconèixer-lo en la seva pròpia 
naturalesa, característiques i potencialitats. Per repensar-lo i per reconnectar-lo als fluxos i cicles naturals, formant part 
de la xarxa natural i dels teixits vius, contribuint d’una manera positiva a la sostenibilitat local i global. 

I passa per reconèixer també la ciutadania, per reconèixer-nos com a parts integrants d’aquesta malla vital, amb capacitat 
de contribuir tant col·lectivament, com a ciutat, com individualment, com a persones i ciutadans, al benestar col·lectiu i 
a la salut, fortalesa, sostenibilitat i resiliència ambiental de la ciutat i del món.

La ciutat ha estat i és un àmbit d’oportunitat per a les persones i pot i ha de ser també un àmbit d’oportunitat i de 
regeneració per a la natura. És convenient recordar els no pocs casos en els quals espècies amenaçades en altres 
indrets han trobat lloc i refugi en les ciutats, instal·lant-s’hi i fent-hi vida amb la resta d’éssers que les habiten.   

Cal, per això, repensar la ciutat heretada per reconnectar-la amb aquesta xarxa biològica. 
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En primer lloc, és necessari destacar el verd urbà que, com a suport principal de la infraestructura natural, compleix una 
multitud de funcions en diverses escales que milloren la qualitat de la ciutat en el seu conjunt i també la qualitat de vida 
dels seus habitants en l’esfera particular. A més, aquest element ben distribuït i mantingut pel territori constitueix un 
servei i una infraestructura democràtica i igualitària al servei de tota la ciutadania. 

En el context urbà, la vegetació i les zones verdes regulen la temperatura de la ciutat i milloren la qualitat de l’aire. Ben 
triades, dissenyades i gestionades proveeixen d’ombra i frescor a l’estiu, mentre que deixen passar els rajos solars a 
l’hivern, redueixen el soroll, afavoreixen el cicle natural de l’aigua, serveixen de suport a altres formes de vida, poden 
ajudar en el tancament dels cicles de matèria i poden proveir d’aliments, etc. A títol individual ens proporcionen ambients, 
entorns, vistes i perspectives amables, ens reconforten emocionalment i ens reconnecten amb la nostra faceta natural. 
Una ciutat verda és una ciutat més amable, més justa, més natural, més inclusiva, més saludable, més resilient i més 
sostenible. 

Per això el reverdiment i la renaturalització de la ciutat són elements bàsics i prioritaris de la regeneració urbana. Però 
s’ha d’indicar que sent bàsic i prioritari, aquest reverdiment urbà no és suficient. La regeneració urbana no és només una 
façana o un decorat verd. El verd ha de ser funcional, no simplement contemplatiu, ornamental o decoratiu. Ha de ser 
ecològicament i metabòlicament funcional, sostenible i resilient i complir totes les funcions i tota la potencialitat que pot 
desenvolupar, proporcionant tots els serveis socioambientals possibles. 

Aquest principi i voluntat funcional de reconnexió real amb els fluxos i cicles naturals ha de sobrepassar, no obstant 
això, els estrictes àmbits i marges del que s’anomena espai lliure o verd urbà per reunir i redirigir també tots els fluxos 
del metabolisme urbà cap a aquest objectiu. La ciutat és un sistema complex obert en constant evolució i renovació, 
que requereix multitud d’accions i activitats que es repeteixen diàriament: els processos constructius, el transport, el 
moviment de persones, l’intercanvi de mercaderies, d’informació i d’idees, els moments d’esbarjo, de celebració i festa, 
els actes quotidians, les cures, les reunions, la manera de viure, de moure’s, de consumir, etc. 

Totes aquestes activitats han de ser repensades, no per limitar-les o reduir-les, sinó per repotenciar-les sense que 
esdevinguin perjudicials ni localment ni tampoc en altres indrets fora dels límits de la nostra ciutat —fora de la nostra 
mirada—.  

Així, els processos de construcció i edificació han d’incorporar una mirada global més enllà de la solució específica per 
al lloc concret. Per això cal repensar els processos que porten des de l’origen fins a la deposició o, més ben dit, fins a 
la pèrdua final dels materials utilitzats. Aquest últim estadi hauria de ser, de fet, el primer punt de partida i reflexió que 
s’hauria d’abordar: no hi ha realment cap forma de reutilització? On aniran i com es comportaran els materials un cop els 
hàgim deixat d’utilitzar? Es podran reincorporar als cicles de matèria naturals en un temps i a un cost ecològic i ambiental 
raonables? 

Això serveix també per a la mobilitat. Com impacta la nostra manera de moure’ns? I la nostra manera de transportar, rebre 
i produir mercaderies? D’endur-nos i tractar els nostres residus? Seria possible disposar de materials o aliments produïts 
localment o és necessari portar-los des de llocs allunyats? Què fem amb els materials que utilitzem i llencem cada dia? 
D’on venen i on aniran? No els podem reintroduir en els cicles de matèria dins la mateixa ciutat, fent-los més curts, 
propers i sostenibles? Com impacta el nostre benestar, la nostra salut, el nostre esbarjo, les nostres aficions, etc. en la 
salut i el benestar d’altres?
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I igualment per al cicle de l’aigua: és possible retenir-la i fer-la servir d’una manera més eficient? Podem veure-la com 
un recurs valuós en lloc de veure-la com un problema? És possible compaginar la transformació de la ciutat amb una 
disponibilitat més gran d’aigua que ens permeti esdevenir una ciutat més resilient i adaptada al nou context climàtic?   

Un dels grans pilars del Green Deal per al creixement sostenible a la UE és avançar cap a una economia circular. Aquest 
concepte s’oposa a una economia lineal perquè el seu propòsit és reutilitzar materials i recursos perquè puguin tornar a 
entrar en el cicle econòmic.

La planificació urbana sostenible aplica els principis de l’economia circular a la planificació d’edificis i ciutats. L’objectiu 
és fer que les ciutats actuïn com un ecosistema amb dinàmiques circulars mitjançant diverses estratègies, com, per 
exemple, optimitzar la captació i ús de recursos com l’energia, l’aigua i els materials per reutilitzar-los. 

Regenerar la ciutat passa, per tant, per repensar-la i regenerar-la en totes les seves dimensions, escales i funcions: des 
de l’àmbit global i metropolità fins a l’àmbit de barri, carrer, habitatge i ciutadà.

1.5 Regenerem tot Barcelona

Una estratègia per a l’equilibri territorial i la redistribució. Cap barri es queda enrere.

Una estratègia sostenible és necessàriament una estratègia de reequilibri. La sostenibilitat és just el contrari del desequilibri; 
per això, si es vol regenerar la ciutat en clau sostenible cal reequilibrar-la. Reequilibrar no significa de cap de les maneres 
homogeneïtzar-la, sinó reconèixer els valors de cadascuna de les seves parts constituents, potenciant-les de tal manera 
que potenciïn alhora tot el conjunt, oferint-li aquelles característiques que més fortament i positivament les singularitzen 
i que més diversitat aporten al conjunt. Es reequilibra gràcies a l’equitat, no pas a la indefinició, a l’homogeneïtzació o a 
difuminar els traços característics de cada part. 

Tots els barris de Barcelona, amb la seva situació, ciutadania, història, geografia, teixit social i associatiu, relacions i 
característiques particulars i específiques, tenen molt per aportar-hi. Una ciutat resilient és una ciutat diversa, on tothom 
contribueix amb les seves capacitats per enfortir el conjunt. Per això, cap barri es queda enrere.

1.6 Evitem la gentrificació
 
Actuem de manera global a tota la ciutat i de manera respectuosa amb els teixits preexistents. Cap veïna ni cap veí 
es queda enrere. 

Com ja s’ha assenyalat prèviament, regenerar un lloc o un indret no pot fer-se a costa de degradar-ne un altre, perdent 
elements valuosos i no adequadament percebuts del teixit urbà i ciutadà. Regenerar una part de la ciutat no pot fer-
se a costa d’expulsar-ne la població original, de desplaçar poblacions d’un lloc a un altre portant situacions socials i 
particulars que s’han de resoldre en origen. 
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Desplaçar població que ha format part de la configuració del lloc implica molt sovint trencar també un conjunt de relacions 
socials i humanes establertes, una part important i valuosíssima, i freqüentment invisible, de les xarxes que componen 
viure en comunitat i que afecta principalment els sectors de població més vulnerable: gent gran, persones amb pocs 
recursos i en risc d’exclusió social, famílies monoparentals, etc., que perden o veuen molt malmeses d’aquesta manera 
les xarxes que els donen suport. És per això també que cal actuar a tota la ciutat per tal d’evitar els desplaçaments massius 
de població per causes alienes a la seva voluntat i que comporten efectes molt nocius a escala social i individual. 

1.7 Iniciativa pública per a una reactivació global

Política transversal d’actuació en l’àmbit públic i en l’àmbit privat de manera conjunta. 

Com des de la iniciativa pública s’impulsa la transformació privada. Cap activitat econòmica compatible amb la 
qualitat de vida de la ciutadania es queda enrere. 

Les polítiques urbanes i econòmiques públiques han de servir d’exemple del camí de la recuperació sota una perspectiva 
de redistribució, equitat i sostenibilitat en un esforç que ha de ser compartit i consolidat amb la participació del sector 
privat. La ciutat es construeix entre actors públics, privats i comunitaris i la regeneració també ha de fer-se de la mateixa 
manera. És necessària la participació i la col·laboració de tothom en la tasca comuna de fer ciutat, però és l’Administració 
pública, com a instrument i garant dels interessos col·lectius, la que ha de donar exemple, impulsar i fer possibles totes 
les iniciatives i activitats compatibles amb els objectius definits. 

Encara que no és cap novetat, assistim en els últims temps a la multiplicació d’exemples en diversos àmbits i llocs del 
món en els quals una bona alineació d’objectius i estratègies entre el sector públic i els privats redunda en benefici de 
tothom. La col·laboració no és un joc de suma zero. Sota una perspectiva transversal i basada en uns principis i objectius 
compartits i comuns, optimitza recursos i multiplica l’efectivitat, l’abast i els resultats de les accions. 

És obligació de l’Administració liderar i mobilitzar els recursos i mitjans necessaris per aconseguir una reactivació 
econòmica en clau de sostenibilitat social, econòmica i ambiental, que permeti fer front a les crisis i els reptes actuals i 
de futur. 



2. 
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2. OBJECTIUS DE LA REGENERACIÓ URBANA

Una política transversal 

JUSTÍCIA SOCIAL
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

HABITABILITAT
IMPULS ECONÒMIC

PAISATGE I MEMÒRIA

2.1 JUSTÍCIA SOCIAL

Redistribució, inversió als barris, reequilibri territorial, millora de condicions de vida, gentrificació, habitatge social. 

La ciutat és molt més i va més enllà que la seva forma construïda. Aquesta diferenciació que feien els romans entre civitas 
(la ciutat entesa com el conjunt de tots els seus elements) i urbs (la ciutat construïda) es manté completament vigent. 
Per això una ciutat realment sostenible i resilient també ho ha de ser des d’un punt de vista social, relacional i econòmic. 
Una ciutat que no doni resposta adequada a les necessitats de les persones que hi viuen és una ciutat disfuncional i 
inestable. Per tant, l’urbanisme actual ha d’incorporar necessàriament aquestes perspectives. 

En aquest sentit, la justícia social, mitjançant l’aplicació adequada dels instruments necessaris i a l’abast, és objectiu 
irrenunciable en el camí cap a una ciutat més justa, inclusiva, sostenible i resilient. 

La justícia social és el paraigua sota el qual s’engloba la lluita contra diverses desigualtats que es donen en les nostres 
societats i, per tant, en les nostres ciutats per raons econòmiques, socials, de gènere, educatives, d’accés a serveis i 
d’oportunitats de desenvolupament personal i col·lectiu, etc. 

Com ja s’ha esmentat, la conformació física de les ciutats i de l’espai públic i privat no és indiferent a aquestes qüestions 
i regenerar la ciutat passa també per utilitzar els mitjans i els instruments necessaris i adequats per abordar-les i resoldre-
les, o com a mínim millorar-les. 

2.2 EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

Canvi climàtic, estalvi energètic, 7R - Residus, mobilitat sostenible (CO2 sector transports). 

Actualment hi ha ja un consens científic pràcticament unànime sobre el canvi climàtic, la seva irreversibilitat i els seus 
efectes i una conscienciació general creixent sobre la necessitat de mitigar-los fins on sigui possible i d’adaptar-se a 
aquells que ja són irreversibles. La regeneració urbana es planteja, per tant, com una política integral per tal d’afrontar els 
reptes que han d’encarar les ciutats en aquest sentit.
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La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, de 15 de gener de 2020, ja proposava un seguit d’estratègies i 
accions concretes, també en l’àmbit de l’urbanisme i la regeneració urbana, dins un canvi de model urbà, integrant la 
variable climàtica en tots els processos de transformació i gestió de la forma urbana, augmentant el verd, actualitzant 
i ambientalitzant el parc construït, permeabilitzant la ciutat i recuperant els sòls naturals, descarbonitzant l’activitat 
econòmica i la mobilitat. 

La recirculació de materials dins els circuits productius i metabòlics de la ciutat és un punt clau. S’han engegat estudis 
i projectes per tal de fer-la efectiva, tant pel que fa als materials i residus de la construcció, la rehabilitació d’edificis i 
regeneració de teixits urbans, com pel que fa als residus, el cicle de l’aigua, l’estalvi i consum energètic, l’ús d’espais 
d’oportunitat, etc. 

La mobilitat és un punt clau en el funcionament i el metabolisme de les ciutats. La normativa i el planejament urbanístic 
acompanyen, incorporen i potencien els plans de la ciutat en aquest àmbit. Des de la zona de baixes emissions i el 
programa d’eixos verds, fins als projectes d’urbanització que possibiliten i materialitzen en l’escala més propera les 
infraestructures i elements que han de fer possible aquesta mobilitat més segura, sostenible i saludable. 

Igualment en col·laboració entre diversos departaments s’està actualitzant també la normativa municipal tant pel que 
fa a l’eficiència energètica com pel que fa a la producció i captació d’energia renovable, buscant sempre solucions 
integradores i transversals que ajudin a afrontar i solucionar més d’un repte, com per exemple la integració de captadors 
solars i verd en cobertes productives o espais públics. 

2.3 HABITABILITAT

Salut, verd, qualitat de l’aire, contaminació acústica, sinistralitat, usos de l’espai públic, vida quotidiana. Potenciem 
i connectem els barris.

El desenvolupament de la ciutat industrial a partir de la meitat del segle passat es va basar en la mobilitat urbana i 
interurbana en vehicle privat i anava vinculada a la preponderància en el disseny i l’ocupació de l’espai públic per part 
d’aquest mode de transport. Aquesta preferència es veia reflectida en vies i carrers pensats per al trànsit privat, on 
els vianants i els ciutadans quedaven desplaçats a les vores, mentre que el vehicle privat ocupava el centre i acabava 
envaint també els espais marginals i fins i tot els espais de les places i els jardins, congestionant la ciutat i reduint l’espai 
útil per al ciutadà a la mínima expressió. 

Per abordar aquesta congestió, l’estratègia que es va adoptar en un primer moment va ser la d’ampliar encara més l’espai 
dedicat al trànsit i al vehicle privat, augmentant i expandint les infraestructures que li havien de donar servei. El resultat 
obtingut, no obstant això, va ser l’agreujament del problema, atès que davant de les facilitats que trobava, la capacitat 
d’expansió del parc de vehicles era més gran que la capacitat de les ciutats per proveir d’infraestructures i espai per 
donar-hi resposta. 

Atès que el motor de combustió amb què anaven equipats els vehicles comporta l’emissió de fums i sorolls, de velocitats 
no compatibles amb la velocitat de desplaçament de l’ésser humà, aquesta expansió anava associada a un empitjorament 
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de la qualitat de l’aire, del medi, de l’habitabilitat de la ciutat en el seu conjunt i de la salut dels ciutadans, així com a un 
increment de la sinistralitat i del soroll. 

És a partir de la constatació que la suposada solució d’ampliar l’espai dedicat al vehicle privat en comptes de millorar 
el resultat empitjorava el problema que algunes ciutats de la Gran Bretanya, Alemanya i els Països Baixos comencen a 
plantejar la recuperació d’espais per als vianants i els ciutadans mitjançant la penalització de carrers, la reducció de carrils 
i places d’aparcament, etc.
Anys més tard, aquestes solucions s’acaben implantant també a Espanya. 

Sovint molt discutides i qüestionades a l’inici de la seva implementació, aquestes actuacions, tanmateix, acaben 
aconseguint —passat un període de temps— un alt grau de satisfacció entre el veïnat i la ciutadania donades les 
millores en tots els aspectes de la qualitat de l’espai urbà que se n’obtenen. Acompanyades de la implantació del verd 
i d’espais per a modes de mobilitat alternatius més saludables i sostenibles (caminar, anar en bicicleta, patinet, etc.), 
s’aconsegueix una millora evident en la qualitat de l’aire i la salut, la reducció de la contaminació acústica, de la sinistralitat 
i una potenciació dels usos de l’espai públic i de la vida quotidiana. 

És en aquesta línia que regenerar la ciutat passa també per recuperar l’espai per a la ciutadania, per potenciar els usos 
quotidians de la via pública, afavorint la connectivitat entre barris a peu, amb mitjans de transport més saludables i 
sostenibles (bicicleta, patinet...) o amb transport públic col·lectiu per a distàncies més llargues. 

El programa d’eixos verds és l’instrument establert per estendre aquesta xarxa de vianants i connectivitat saludable per 
tota la ciutat. Aquesta xarxa, a més d’incorporar la vegetació i les zones verdes com a part integrant dels elements 
urbans, ha d’anar acompanyada també d’una mixticitat d’usos que permeti que les activitats de la vida quotidiana es 
desenvolupin en un radi abastable amb aquestes maneres de moure’s. És la ciutat dels 15 minuts (a peu) que ha proposat 
per exemple l’Ajuntament de París i que han anat replicant altres ciutats arreu del món. 

2.4 IMPULS ECONÒMIC 

Reactivació econòmica, impuls industrial i comercial.

La pandèmia de la covid-19 ha suposat un fort daltabaix econòmic mundial, amb una gran repercussió en els centres 
urbans que actuen com a nodes de producció i redistribució de la xarxa econòmica global, mostrant els punts febles 
de les cadenes de producció i subministrament actuals. S’ha de dir que és el mateix sistema i xarxa econòmica actual, 
que parteixen d’una concepció il·limitada en l’accés i explotació dels recursos naturals, els que han actuat com a 
causant parcial i via de transmissió dels efectes més nocius de la pandèmia. El sistema econòmic actual, tal com està 
concebut, és de fet causant de diverses disfuncions en diversos nivells i àmbits: l’escalfament global i el canvi climàtic, 
la destrucció d’hàbitats, la pèrdua de biodiversitat, l’acidificació dels oceans, la pol·lució i contaminació, els abocaments 
i l’acumulació de residus sense tractament, la indiferenciació i mercantilització de recursos i elements necessaris per a 
la vida, l’esgotament i malbaratament dels recursos naturals, etc. 

És per això que cal reimpulsar l’activitat econòmica fonamentant-la sobre bases ecològiques, sostenibles i resilients 
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davant esdeveniments imprevistos i disrupcions. De fet, moltes empreses, conscients dels perjudicis i alteracions que 
els límits ecològics i materials poden tenir a llarg termini, ja han començat a incorporar conceptes com la sostenibilitat, 
l’avaluació dels cicles de matèria, la restauració d’hàbitats, la reducció i compensació d’emissions, etc. 

Es tracta, per tant, de donar impuls i suport des del sector públic a aquesta economia més col·laborativa, distributiva i 
conscient dels efectes que l’activitat econòmica té en el medi ambient. 

Com ja s’ha indicat, el paper que han de tenir-hi les ciutats no és menor. Les ciutats són els nodes de la xarxa mundial de 
producció i redistribució de mercaderies. 

2.5 URBANISME I ECONOMIA – TEIXITS URBANS PRODUCTIUS

D’altra banda, els escenaris econòmics actuals es caracteritzen per la concurrència de dos fenòmens relacionats que 
creen una gran incertesa. En primer lloc, de manera immediata, l’actual crisi sanitària, econòmica, financera i d’activitat, 
que té conseqüències massives que afecten directament la destrucció d’ocupació i la pèrdua de benestar de la població 
i generen desequilibris territorials. En segon lloc, i des d’un punt de vista a més llarg termini, l’accelerat procés de 
globalització, anterior a l’inici de la crisi, que afecta la transformació de sistemes i formes de producció amb un accés, 
interconnexió i processament de dades cada cop més potent i immediat, en el qual el coneixement i la creativitat, les 
consideracions mediambientals i el desplaçament d’activitats econòmiques és cada vegada més important. Relacionada 
parcialment amb tots dos fenòmens, ens trobem també amb una crisi habitacional que cal abordar. 

En aquest context, les economies urbanes i metropolitanes continuaran tenint un paper clau en el procés de reformulació 
i en la recerca de solucions per a la situació actual. Barcelona, en la seva dimensió metropolitana, té una gran oportunitat 
per participar plenament en el procés per sortir de la crisi actual establint-se com un centre econòmic i socioambiental 
de referència. 

El desenvolupament de l’economia mundial en les últimes dècades ha evolucionat de manera que molts dels paràmetres 
que governaven el model d’una societat industrial i postindustrial clàssica han quedat obsolets. Ara cal pensar en 
qüestions emergents que aporten elements de valor per enfortir l’economia urbana i adaptar-la al mercat global i als reptes 
econòmics que es plantegen en aquesta etapa. Per tant, cal definir estratègies i intervencions per assolir els objectius 
previstos: - Cal enfortir els sectors amb més potencial industrial i valor afegit, centrant-se en sectors estratègics, sectors 
capdavanters, sectors intensius en mà d’obra, emprenedoria i creativitat. En aquest sentit, la política de reindustrialització 
en la línia de la nova indústria o indústria 4.0 esdevé un element clau. 

Aquesta intervenció s’ha d’assegurar amb el suport d’infraestructures adequades i logística avançada des d’una 
perspectiva de sostenibilitat ambiental. Per assolir aquests objectius cal reformular i millorar els polígons industrials 
d’activitat econòmica existents, guanyar noves inversions i promoure la provisió de serveis adequats a la realitat actual. 
Un altre element que es requereix és una política de transferència de coneixement com a element clau en la promoció 
de polítiques econòmiques que generin valor afegit i creació de sinergies.
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2.6 MEMÒRIA I PAISATGE 

Recuperem la memòria i el paisatge, concepte ampli del patrimoni. 

La ciutat és un lloc de patrimoni i memòria no només formal i construïda, sinó també cultural, intel·lectual, històrica, 
vivencial i relacional. Altrament dit, cal ampliar el concepte de patrimoni per abastar tots els fenòmens i aspectes que hi 
tenen cabuda.  Per això, i enfront d’una visió exclusivament formalista i historicista, és necessari incorporar mirades més 
àmplies sobre què son i què signifiquen el patrimoni i el paisatge urbà. Per això s’ha d’estendre el camp i la mirada cap 
a la sociologia, cap a l’ús diari dels espais, a la memòria no només històrica sinó també quotidiana. La ciutat no és un 
museu, ni ho ha de ser. La ciutat és un artefacte per viure-hi i per ser viscut, utilitzat, refet i reconstruït, preservant aquells 
traços que li donen caràcter i la vinculen amb la seva història i la seva memòria, però sense convertir-la en un museu 
inert només per ser contemplada. 

Igual que hi ha edificis i monuments que són reflex valuós d’unes èpoques, d’unes arquitectures i unes maneres de fer 
i d’habitar, i que per tant s’han de conservar i mantenir, també hi ha altres traces de la ciutat com els teixits urbans, els 
ambients, el paisatge i altres elements de la ciutat que li donen caràcter i valor. Tot això és patrimoni per valorar i per 
conservar o promoure. 



3. 
ACTUACIONS 
PER A LA 
REGENERACIÓ 
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3.4 IMPULS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

La Sagrera 

Estació de Sants

Xarxa de carrils bici

3.2 MILLORA DE BARRIS I RECINTES

Millora de barris  
Trinitat Vella, El Besòs i El Maresme, Canyelles, 
El Bon Pastor, Pla de futur de Can Peguera, 
projecte de VilaVeïna

Reconeixement i consolidació 
de teixits històric
Protecció del teixit històric de Gràcia, 
urbanisme per evitar la gentrificació i 
garantir el dret a l’habitatge

 Transformació de recintes 
Antiga fàbrica Mercedes-Benz, la Model, La 
Escocesa, Fira de Montjuïc

3. ACTUACIONS PER A LA REGENERACIÓ URBANA

3.1 TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Superilla Barcelona; Grans eixos i nodes de 
ciutat 
Avinguda Meridiana, avinguda Diagonal, carrer 
Pi i Margall, via Laietana, la Rambla, rondes de 
Ciutat Vella, Glòries Catalanes, plaça d’Espanya

Nou litoral 
Passeig de la Mar Bella

Increment del verd 
Parc central de la Marina del Prat Vermell, parc 
de Can Batlló, parc de la Colònia Castells

Pla per a una ciutat jugable; 
programa Protegim les Escoles; 
i Noves infraestructures 
Col·lectors de la Diagonal i Vilà i Vilà, pont de 
Santander

3.3 REACTIVACIÓ DE TEIXITS ECONÒMICS

Territori industrial Besòs - polígons d’activitat 
econòmica

Un 22@ més inclusiu i sostenible

Port Olímpic

Pla director de la Ciutadella

Nou centre de recerca biomèdica
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Mapa de les principals transformacions urbanes

Totes les actuacions de regeneració de Barcelona i els seus barris es poden consultar en el mapa interactiu de la ciutat 
del web: https://www.barcelona.cat/pla-superilla-barcelona.



L’ESTRATÈGIA DE 
REGENERACIÓ URBANA 
REPRESENTA UNA INVERSIÓ 
DE 525 MILIONS D’EUROS
I LA GENERACIÓ DE MÉS DE
8.000 LLOCS DE TREBALL.
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3.1 TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Barcelona vol recuperar els seus barris i carrers per al veïnat, generant espais públics per compartir, socialitzar i gaudir. 
Per traçar el futur, s’han engegat múltiples actuacions que transformen l’espai públic i exemplifiquen un nou model de 
ciutat. Una ciutat regenerada que fomenta la creació d’espais de trobada, reactiva l’economia de proximitat, impulsa la 
vida de barri i omple la ciutat de verd i mobilitat activa i sostenible. En concret, durant aquest mandat, Barcelona recupe-
rarà un milió de m2 per a la ciutadania i la mobilitat sostenible: això són 100 hectàrees, l’equivalent a 100 illes de l’Eixam-
ple, amb les quals es reguanyarà un espai públic que abans estava destinat al trànsit rodat.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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3.1.1 Superilla Barcelona

Mitjançant la reconfiguració del funcionament global de l’espai públic, s’amplien els àmbits per a usos com l’estada, el 
joc, la trobada, i el contacte amb la natura, i es fomenten les activitats econòmiques de proximitat, reduint l’espai dedicat 
als vehicles motoritzats i els efectes negatius que provoquen. 

El programa Superilla Barcelona té els objectius següents:

 Consolidar una xarxa de vianants i crear una infraestructura verda: un de cada tres carrers de la ciutat seran
eixos verds, per a una ciutat més segura i saludable.

 Generar espais de trobada i fomentar la interacció ciutadana i de barri, posant en el centre les necessitats 
dels nens i nenes i de la gent gran. 

 Reactivar el teixit comercial de proximitat.
 Optimitzar i reorganitzar els serveis i la distribució de mercaderies.
 Maximitzar la introducció de la natura i la permeabilització de la superfície urbanitzada.
 Mantenir la identitat de cada àmbit de ciutat i aplicar les millores de manera homogènia.

En quin punt està?
En l’actualitat s’està treballant en els eixos verds de la trama Cerdà: comprèn el districte de l’Eixample, on s’executaran 
quatre eixos, Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona, i el districte de Sant Martí, on s’executaran els eixos d’Almogà-
vers, Zamora, Puigcerdà, Cristóbal de Moura i Bolívia. En els àmbits superilles s’estan desenvolupant les d’Hostafrancs, 
Horta, Sant Gervasi i la Sagrera i també es començarà a treballar els barris que allotjaran el projecte VilaVeïna.

Superilla Barcelona tindrà un pressupost de més de 60 milions d’euros i s’anirà executant, des d’ara, fins al primer trimes-
tre del 2023.
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Eixos verds previstos en el programa Superilla Barcelona
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3.1.2 Grans eixos i nodes de ciutat
 
AVINGUDA MERIDIANA

La transformació de la Meridiana és l’exemple de com Barcelona vol que siguin les grans vies, transformant el seu caràc-
ter d’autopista urbana en un eix cívic de referència per a la ciutat. L’estratègia proposa la seva conversió en un carrer verd 
on la vegetació, els espais d’oci i mobiliari urbà convidin a viure-la i no percebre-la com una barrera que divideix els barris. 
Això implica fer els canvis de mobilitat necessaris per avançar en la pacificació de l’avinguda, prioritzant l’ús del transport 
públic, segregant els carrils bici de la calçada i recuperant l’amplada total de les voreres per als vianants. L’objectiu final 
és millorar la qualitat mediambiental dels barris dels voltants, implementant la sostenibilitat a l’espai públic i a la mobilitat.

Per aconseguir-ho, s’elimina un carril de trànsit per sentit i se’n redueix la mida amb l’objectiu d’obtenir un espai central 
per encabir-hi una mitjana paisatgística que allotja un carril bici protegit per parterres i una filera d’arbres a cada costat. 
Les voreres de dotze metres d’amplada incorporen parterres que milloren la qualitat del passeig i serveixen per allunyar 
els vianants del trànsit.

A més, hi ha un treball important sobre la millora de la transversalitat de l’avinguda, incrementant l’amplada i el nombre de 
punts de pas existents i reduint la distància de creuament mitjançant la implementació de refugis per a vianants a la mit-
jana. El projecte de transformació para especial atenció a la tríada “reducció, reutilització i reciclatge” en la seva gènesi 
com a exercici pedagògic de sostenibilitat, tot preservant i reaprofitant diferents elements, entre ells l’arbrat.

En quin punt està?
Actualment, i fins al març del 2022, s’està executant el tram de l’avinguda Meridiana entre València i els carrers de Las 
Navas de Tolosa i de Josep Estivill, amb un pressupost de 8,33 milions d’euros.

Paral·lelament, s’està redactant el projecte executiu del tram de Las Navas de Tolosa / Josep Estivill fins a Fabra i Puig, 
que es podrà iniciar una vegada acabat el tram d’obres actual.

Visió de futur de l’avinguda Meridiana
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Imatge del tram de l’avinguda Meridiana ja reurbanitzat, entre la plaça de les Glòries Catalanes i el carrer de Mallorca



25barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 

AVINGUDA DIAGONAL

La transformació de la Diagonal de Barcelona en el seu tram central comença  a partir de l’acord i conveni que l’Ajunta-
ment de Barcelona va signar el desembre del 2020 amb l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) per connectar la 
xarxa tramviària. Finalment, aquest eix principal de la ciutat disposarà d’una oferta de transport públic amb més capacitat 
i més accessible, la més ben valorada per la ciutadania barcelonina.

La Diagonal entre Glòries Catalanes i Mossèn Jacint Verdaguer disposarà de tres noves parades de tramvia per sentit i 
tindrà dos tipus de seccions:

 Entre Marina i el passeig de Sant Joan, al tronc central s’instal·larà la plataforma del tramvia, es construirà
un carril bici bidireccional de 4 metres, s’ampliaran les voreres laterals (que passaran de 3 a 7,5 metres). 
La circulació del trànsit privat es reduirà a dos carrils per sentit, que se situaran als laterals de l’avinguda.

 Entre els carrers de Los Castillejos i la Marina es mantindrà la rambla central i el carril bici bidireccional,
s’ampliaran les franges verdes laterals fins a 1,5 metres, les calçades laterals tindran un carril de circulació i 
les voreres s’ampliaran de 3 a 7,5 metres. 

En quin punt està?
A finals del 2021 comencen les obres de connexió del tramvia i urbanització de la Diagonal entre Glòries Catalanes i 
Mossèn Jacint Verdaguer i, en paral·lel, es redacten els projectes de la segona fase de l’obra de connexió dels tramvies 
Besòs i Baix, que abastarà el tram entre Mossèn Jacint Verdaguer i Francesc Macià, i que incorporarà altres tres noves 
parades de tramvia per sentit.  

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 56,2 milions d’euros en aquesta transformació.

Visió de futur de l’encreuament entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Sardenya
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PI I MARGALL

El projecte de reurbanització del carrer de Pi i Margall, emmarcat també en el Pla Superilla Barcelona, incorpora aquest 
carrer a la xarxa de corredors verds de la ciutat de Barcelona, unint la plaça d’en Joanic, fins a la ronda del Guinardó, 
entrant a formar part de l’eix que des del parc de la Ciutadella discorre pel passeig de Sant Joan, fins a la seva trobada 
amb travessera de Gràcia.

En la línia d’establir la connectivitat urbana i biològica, i donant suport al concepte de corredor verd, es proposa una 
reurbanització que guanya espai per als vianants —generant espais d’estada al llarg de tot el carrer—,i es planteja una 
continuïtat del verd que es manifesta en la cobertura arbòria i arbustiva, i es tradueix en el subsol amb la proposta d’un 
sòl estructurant que dona unes millors condicions a l’arbrat.

Per tal d’afavorir la mobilitat sostenible en tot el tram, l’actuació s’acompanya d’una pacificació del trànsit rodat, que 
es tradueix en una reducció de la velocitat màxima permesa a 20/30 km/h; la reducció del trànsit de vehicles de pas, 
deixant només la circulació per als veïns i veïnes del carrer i de l’entorn immediat; i la generació d’un carril bici bidireccio-
nal (segregat en el sentit de pujada, i compartit amb l’autobús en el sentit de baixada).

En quin punt està?
Actualment se n’està acabant de redactar el projecte executiu i properament se’n licitaran les obres.

Àmbit de la intervenció en el carrer de Pi i Margall
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VIA LAIETANA

La remodelació de la via Laietana té com a objectiu ampliar i fer més agradable l’espai per al vianant, així com potenciar la 
transversalitat entre les dues bandes de la via, sense perdre la capacitat vertebradora que ara té. Mitjançant la pavimen-
tació, l’arbrat, l’enllumenat i la dimensió i posició estratègica dels guals de vianants, es cus el teixit medieval que va ser 
tallat per l’obertura de la via.

La nova secció de la via Laietana potenciarà la mobilitat activa, ampliarà les voreres per als vianants, tindrà un carril bici 
i un carril bus en el sentit muntanya i un carril bus-bici en el sentit mar. Es mantindrà un carril sentit mar per a vehicles 
privats, mentre que en el sentit muntanya només es possibilitarà el pas de veïnat i serveis. En el subsol es renoven i 
milloren les xarxes i les infraestructures de serveis urbans, tot obtenint sòl lliure de serveis per plantar-hi arbres en llocs 
estratègics. Així mateix, també s’actua en els carrers de Jonqueres, de la Fusteria, d’Àngel J. Baixeras i del Consolat de 
Mar, que es convertiran en carrers de plataforma única amb arbrat i serveis.

En quin punt està?
Actualment se n’està acabant el projecte executiu i començaran les obres al segon trimestre del 2022, amb un pressu-
post de 33 milions d’euros.

Visió de futur de la via Laietana
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LA RAMBLA

La Rambla és un eix complex i divers integrat per una interessant seqüència d’espais singulars, majoritàriament corres-
ponents a les antigues portes d’entrada a la ciutat medieval i elements arquitectònics catalogats: Drassanes, convent de 
Santa Mònica, Gran Teatre del Liceu, Palau de la Virreina, Palau Moja, església de Betlem i Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts. Es tracta d’un eix urbà que té una projecció internacional que va molt més enllà del seus límits físics però, alhora, és 
un eix vertebrador a escala dels seus barris i de la ciutat de Barcelona. 

La nova ordenació es basa en l’optimització de l’espai en funció dels diversos usos que s’hi produeixen i busca la recupe-
ració de les façanes eliminant els elements innecessaris situats als dos laterals de la rambla central. El projecte (77.500 m2) 
proposa la reducció de l’espai rodat actual a un sol carril de circulació, restringint la mobilitat rodada al transport públic, 
veïnat i vehicles de servei. Amb l’espai guanyat, s’amplien les voreres laterals i el passeig central, millorant les condicions 
de l’arbrat gràcies a l’ampliació dels escocells. La nova pavimentació, de pedra natural, granit i pòrfir, s’estén en tota la 
secció de la Rambla.

Potenciar la transversalitat en els recorreguts dels vianants és 
bàsic per al bon funcionament dels barris i per al reconeixe-
ment del traçat medieval. A aquest efecte es construeixen 
guals de grans dimensions i espais amb plataforma única en 
els encreuaments més estratègics.

En quin punt està?
El projecte executiu de reforma ha estat aprovat inicialment.

Visió de futur de la Rambla

Àmbits d’actuació de la reurbanització de la Rambla
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RONDES DE CIUTAT VELLA

El replantejament de les rondes de Ciutat Vella és un procés que s’iniciarà en els propers mesos per poder repensar 
aquesta via central de la ciutat, fer-la més amable i revitalitzar el centre de la ciutat i l’activitat comercial. 

Per fer aquest espai més humà s’hi ha practicat una primera actuació tàctica al carrer de Pelai que inclou, en primer lloc, 
ampliar la vorera del costat de mar, reduint els carrils de vehicles i fixant en 30 km/h la velocitat màxima de circulació, i en 
segon lloc, la millora de la continuïtat de l’espai de vianants a la façana muntanya amb la creació d’un nou pas de vianants 
en la cruïlla amb els carrers Bergara i Balmes, i també una ampliació de voreres al tram de ronda de la Universitat entre 
plaça de Catalunya i plaça de la Universitat. 

En quin punt està?
El procés participatiu per a la redacció de l’avantprojecte s’iniciarà en els propers mesos per poder repensar aquesta 
via central de la ciutat, amb l’objectiu d’ampliar i millorar l’espai per a vianants, definir els espais pedalables, i prioritzar el 
transport públic.

Rondes de Ciutat Vella
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GLÒRIES CATALANES

La transformació de Glòries Catalanes, feta a partir del compromís per glòries (2007), preveu que l’àmbit esdevingui un 
gran espai de centralitat amb vocació metropolitana i amb usos ciutadans, així com un pol d’equipaments públics i grans 
infraestructures de transport com els túnels viaris i el tramvia. La remodelació d’aquest espai públic permet superar el nus 
viari centrat en el trànsit rodat i fer la transició cap a un espai de ciutat per a les persones, un nou epicentre d’intercanvi 
econòmic, social i cultural obert a tota la ciutadania. 

La transformació de Glòries Catalanes dona resposta a un reivindicació històrica dels veïns i veïnes i permetrà intercon-
nectar i millorar la permeabilitat entre els quatre barris que la limiten. És, també, una operació clau en el procés de renatu-
ralització de la ciutat. Serà un espai que formarà part del corredor verd més important de la ciutat, que unirà la Ciutadella 
i les Glòries amb la Sagrera, cap al Besòs i Collserola

El pla determina que l’espai central del parc abasti una superfície d’unes 9,5 hectàrees, i que es complementi amb el 
conjunt d’espais lliures de transició amb els teixits urbans dels voltants. Això permet assolir una superfície global de zona 
verda de prop de 12 hectàrees. 

Entre els equipaments previstos hi ha una escola bressol, el CEIP Els Encants, un centre d’atenció primària (CAP) i una 
residència o pisos per a gent gran. La proposta també recull la recuperació de la nau del carrer de Cartagena i mantenir la 
Fàbrica dels Paraigües. Pel que fa als habitatges, proposa la construcció de 1.012 pisos, el 50% dels quals tindran algun 
tipus de protecció.

La transformació de l’espai públic a favor de les persones i de la mobilitat sostenible serà una realitat, en un entorn que 
connectarà finalment els quatre barris del voltant de manera directa, tot generant un nou dinamisme social.

En quin punt està?
Recentment s’ha obert a la ciutadania la primera part del nou parc de les Glòries, amb 20.400 m2 de superfície verda. És 
el nou pulmó verd de la ciutat, que ocupa part de l’espai que antigament estava dedicat completament al trànsit rodat. 
Ara, aquesta zona està dominada per la Gran Clariana, una esplanada de gespa d’1,1 hectàrees que permet gaudir del verd 
al bell mig de la ciutat.

Properament es posen en marxa els túnels viaris, es recupera l’espai de superfície de la Gran Via per a les persones, 
s’inicien les obres de l’intercanviador i la connexió dels tramvies per la Diagonal, alhora que comencen les obres dels 
habitatges de promoció pública. També s’ha activat la redacció dels projectes corresponents a l’Espai Jove, que anirà a 
la Casa del Sucre, i del poliesportiu de Glòries Meridiana Sud. 
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Imatge de la Clariana situada a la 
plaça de les Glòries Catalanes i que, 

amb una extensió de 20.400 m2, 
ha suposat l’obertura d’un nou pulmó 

verd a la zona 

Foto aèria de l’àrea de Glòries Catalanes 
en plena transformació
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PLAÇA D’ESPANYA

La plaça d’Espanya és un hub de mobilitat metropolitana, amb dues línies de metro, L1 i L3, i la línia d’FGC del Baix Llo-
bregat. I encara ho serà més amb l’arribada de l’L8 d’FGC. 

El nou projecte de reurbanització de plaça d’Espanya possibilita el reconeixement del paper de centralitat de la plaça ini-
ciat l’any 1929 dins l’Exposició Internacional de Barcelona. El projecte dota d’autonomia i coherència formal el disseny de 
la plaça, fent de la plaça d’Espanya un veritable intercanviador de vianants que connecti de manera intuïtiva els diferents 
eixos que hi conflueixen: carrer de la Creu Coberta, avinguda de la Reina Maria Cristina, avinguda del Paral·lel.

Prenent com a referent la font central de l’arquitecte Josep Maria Jujol, la proposta articula tots els elements d’urbanit-
zació a través d’una sèrie de línies concèntriques, dotant de continuïtat tots el passos de vianants, incloent-hi la nova 
plantació d’arbrat i la reordenació dels accessos al metro, tot perseguint la millora significativa de l’ús de la plaça com a 
vianant. A més, dona solució als problemes de mobilitat i reordenació del trànsit, amb la nova ubicació del carril bici i de 
les parades de bus i taxis, així com el disseny de les voreres i dels espais de transició. També es revisa i millora la ubicació 
de les parades d’autobús, per facilitar els intercanvis. Finalment, es planta arbrat de manera que potenciï la concepció 
circular de la plaça, proporcioni zones d’ombra per al gaudi de la ciutadania i compleixi amb els objectius de renaturalit-
zació i ampliació del verd.

En quin punt està?
En aquests moments estan en marxa les obres de millora d’accessibilitat als diferents espais, vestíbuls i estacions i, alho-
ra, s’està treballant en la definició de l’avantprojecte per reurbanitzar la plaça i adaptar-la a les noves actuacions previstes: 
més verd i més espai per a la mobilitat activa i sostenible.

Imatge actual de la plaça d’Espanya
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3.1.3 Nou litoral: passeig de la Mar Bella
 
La transformació de la Mar Bella té com objectiu la integració del front litoral de Llevant a la ciutat, ja que la lògica dels 
espais del litoral és indubtablement una de les grans assignatures pendents per acabar l’obertura de la ciutat al mar.

El projecte determina la transformació de l’àmbit del passeig i la façana marítima de la plataforma en un gran parc lineal 
obert al mar que es desenvolupi des del Pavelló de la Mar Bella fins al Fòrum, amb l’objectiu de fomentar un entorn verd 
de confort i qualitat a través de la naturalització de l’espai, reactivant un nou model de vinculació de la ciutat amb el seu 
litoral. 

La transformació té el repte de formular respostes adequades al canvi climàtic, que preveu un augment d’entre 0,46 i 
2 metres del nivell del mar (període 2081 - 2100), amb més freqüència de temporals i un augment de les nits tropicals, 
sobretot en l’àmbit litoral. És, doncs, l’oportunitat d’establir noves relacions amb el mar.

Analitzat i debatut en una taula de persones expertes, algunes de les conclusions que es van extreure eren que dotar 
el rereplatja d’un caràcter naturalitzat ajudaria a esmorteir els efectes de temporals, i també podria descomprimir d’usos 
la platja. També es va fer èmfasi en la millora de la governança i el control de les platges com a espai de lleure singular i 
preuat per a la ciutadania.

La proposta forma part del pla estratègic dels espais litorals que la ciutat va iniciar l’any 2017, un instrument de planificació 
que ordena i gestiona els espais urbans del Front Marítim. El pla té un àmbit definit que engloba els barris del litoral, els 
ports, les platges, els equipaments i els espais lliures.

En quin punt està?
Fa unes setmanes es va iniciar el procés participatiu per a la definició d’aquest espai que possibilitarà la redacció d’un 
avantprojecte i el corresponent projecte executiu durant l’any 2022. Mentrestant, s’està treballant també per definir al-
guns usos temporals que permetin que la ciutadania pugui gaudir d’aquest entorn tan preuat a primera línia de mar.

Comparativa de l’estat actual (a dalt) amb el projecte (a sota) del passeig marítim de la Mar Bella
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3.1.4 Increment del verd
 
PARC CENTRAL DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL

El parc central de la Marina serà el pulmó verd de la Marina del Prat Vermell, un barri de Barcelona que es troba en ple 
creixement.

Aquest gran parc central de 20.000 m2 amb zones d’estada i passeig constarà de cinc espais connectats entre ells: un 
espai d’estada i de joc, una placeta central, un jardí en pendent, el jardí del SUDS (sistema urbà de drenatge sostenible), 
i un cinquè espai que s’anomenarà “prat gran”.

En quin punt està?
Els treballs de reurbanització s’iniciaran el març del 2022 i tindran una durada d’un any, amb un pressupost de 5 milions 
d’euros.

Visió de futur del parc central de la Marina del Prat Vermell
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PARC DE CAN BATLLÓ

El futur parc de Can Batlló defineix un nou espai verd al mig de la Bordeta on es podrà veure la natura i també el patrimoni 
industrial dels antics tallers. Aquest disseny combinat respon a l’estratègia de naturalització de la ciutat, amb la creació 
d’entorns saludables on es pugui gaudir del verd i el lleure, i també a les demandes del veïnat, que ha volgut revalorar 
aquest patrimoni històric i ja gestiona diverses activitats comunitàries a les naus que es conserven.

La primera fase d’urbanització del parc de Can Batlló inclou 26.000 m2 de verd i es preveu que s’acabi a principis del 
2023. Amb una inversió de 12,3 milions d’euros, la rehabilitació de l’espai preveu la plantació d’un bosc, la construcció 
d’un camí d’aigua que recorrerà l’entorn i la instal·lació d’una zona de jocs infantils. Els nous elements s’integraran amb 
l’àrea de gossos i els horts urbans comunitaris que ja hi ha, a més de les emblemàtiques naus industrials en procés de 
recondicionament.

En una segona fase (21.000 m2 més), s’abordarà la reurbanització del conjunt de vials i places de l’entorn del recinte, i 
s’hi instal·laran 3.520 m2 de plaques fotovoltaiques.

En quin punt està?
Les obres de reurbanització van iniciar-se el 14 d’octubre i tindran una durada de 13 mesos, amb un pressupost de            
10 milions d’euros.

Visió de futur del parc de l’antic recinte industrial de Can Batlló
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PARC DE LA COLÒNIA CASTELLS

El Pla de reforma de la Colònia Castells (limitada pels carrers d’Entença, del Taquígraf Serra, del Montnegre i de l’Equador) 
s’està liderant des del districte amb la participació veïnal.

La intervenció comportarà l’alliberament del sòl, la urbanització d’un gran espai lliure central de 10.000 m2 a l’illa delimi-
tada pels carrers de l’Equador, del Montnegre, d’Entença i del Taquígraf Serra, i la creació d’un parc d’habitatges de pro-
tecció capaç de reallotjar les famílies afectades pel planejament, alhora que es pretén incrementar el parc d’habitatges 
protegits a la ciutat.

L’alliberament del sòl es fa d’acord amb les fases definides per l’acord de la Comissió de Govern de setembre de 2016, 
pel qual es modificava el protocol de col·laboració a la Colònia Castells.

En quin punt està?
Les obres de reurbanització s’iniciaran el març del 2022 i tindran una durada d’un any, amb un pressupost de 3 milions d’euros.

Imatge de futur del parc de la Colònia Castells
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3.1.5 Pla per a una ciutat jugable
 
L’Ajuntament de Barcelona aposta per una política de joc a l’espai públic que parteix d’una òptica integrada i transversal i 
que combina accions d’urbanisme (des de microintervencions i urbanisme tàctic fins a grans transformacions urbanes) i 
accions socials (des de dinamitzacions itinerants fins a nous conceptes en serveis públics) per tal d’avançar, alhora, en 
la dimensió de ciutat jugable i en la de ciutat jugada. 

Els eixos del Pla del joc són els següents:

 Aconseguir la millora i diversificació de la infraestructura lúdica en el model urbà. 
 Estimular l’activitat lúdica i física a l’aire lliure dels 0 als 99 anys revertint el dèficit de joc. 
 Reforçar la importància social que li donem al joc.

La promoció activa d’hàbits lúdics quotidians, al voltant dels quals es genera vida social i que ajuden a transformar l’en-
torn, és una oportunitat per revertir problemàtiques socials de la ciutat com són el sedentarisme, l’obesitat infantil, el 
pantallisme, la manca d’autonomia, la individualització i l’aïllament social o el dèficit de contacte amb la natura i el verd i 
l’alta contaminació ambiental i l’accidentalitat viària.

En aquesta tasca de repensar les oportunitats de joc a l’aire lliure, el pla aporta noves categories útils per anar més enllà 
de les àrees de joc i incorporar, en la planificació i anàlisi de la ciutat, a partir dels conceptes d’espai lúdic, ecosistema 
lúdic i infraestructura lúdica. Alhora, el pla també té en compte els patis escolars i els entorns dels equipaments educatius 
com a part d’aquesta infraestructura lúdica de la ciutat.

En quin punt està?
Per a l’any 2030 el pla incorpora 63 actuacions, amb les quals busca doblar les àrees de joc amb diversitat d’activitats 
lúdiques, crear més jocs amb aigua i sorra, doblar els jocs amb reptes per a adolescents i joves, crear més jocs compar-
tits, dotar la ciutat de més jocs accessibles i inclusius i doblar els patis escolars que afavoreixen la diversificació del joc i 
la coeducació, entre d’altres mesures.
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Una gran oreneta, el nou espai de joc singular als jardins de la Indústria

Pop gegant del parc de la Pegaso, un altre espai de joc singular emmarcat en el Pla del joc a l’espai públic
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3.1.6 Protegim les escoles
 
Protegir tots els nens i nenes de la ciutat. Aquest és l’objectiu del programa “Protegim les escoles” per millorar els entor-
ns dels equipaments educatius i garantir que siguin segurs i saludables. Es tracta d’avançar cap a la pacificació de l’espai 
urbà d’un total de 200 escoles i llars d’infants amb actuacions que permetin disminuir l’accidentalitat, crear més espais 
de trobada més amables i més verds i millorar la qualitat ambiental dels entorns escolars. En definitiva, fer de les escoles 
i el seu voltant un lloc segur i ple de vida.

Per lluitar contra l’emergència climàtica que exigeix reduir el cotxe, i per avançar en l’urbanisme amb perspectiva de gè-
nere que situa les necessitats de la vida quotidiana al centre, avancem cap a un nou model urbà en el qual les escoles 
han de ser punts neuràlgics i d’especial atenció a l’espai públic.

En total, s’invertiran uns 10 milions d’euros en projectes que inclouran mesures de pacificació del trànsit i de creació de 
més espai públic amb prioritat per al vianant, combinant actuacions d’urbanisme estructurant amb altres de tàctiques, 
oferint zones d’estada confortables amb més vegetació i ombra. A la vegada es disminueix l’espai destinat als vehicles 
suprimint carrils de circulació i places d’aparcament, així com la velocitat màxima permesa (30 km/h en xarxa bàsica i 20 
km/h en xarxa local).

En quin punt està?
El 2023 haurem arribat a 200 entorns escolars pacificats, de manera que s’arribarà a 1 de cada 3 escoles de la ciutat. 
L’objectiu és que l’any 2030 estiguin pacificats els entorns dels 585 centres educatius de Barcelona. 

Pacificacions en entorns escolars desenvolupades a partir del programa “Protegim les escoles”
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3.1.7 Noves infraestructures
 
COL·LECTOR DIAGONAL

Les obres del col·lector de la Diagonal s’han dut a terme ja que el creixement demogràfic i urbanístic, sumat als efectes 
de la crisi climàtica, ha contribuït a incrementar la demanda de drenatge a la ciutat. Per respondre a aquesta necessitat, 
augmentar la capacitat de la xarxa primària de clavegueram i disminuir el risc d’inundació en cas de pluges intenses, 
s’amplia i es desdobla el col·lector de l’avinguda Diagonal, una gran infraestructura hidràulica i sanitària construïda al segle 
XIX. A més, és una actuació imprescindible per a la futura connexió dels dos trams de la xarxa de tramvies de la ciutat.

La intervenció per ampliar i desdoblar el col·lector de l’avinguda Diagonal es realitza entre el carrer de Girona i el passeig 
de Sant Joan. Permetrà augmentar la capacitat drenant de la infraestructura, amb un cabal màxim per transportar aigües 
residuals i pluvials que passarà dels 96 m3 per segon actuals als 160 m3 per segon, un 70% més. 

Amb aquesta actuació, que s’emmarca en l’adaptació de la ciutat als efectes de la crisi climàtica, disminueix el risc d’inun-
dació en cas de pluges torrencials i la circulació d’aigua tant a l’avinguda Diagonal com al sistema de clavegueram dels 
carrers de Milà i Fontanals, Girona i Bailèn, i s’allarga la vida útil d’aquesta infraestructura. És una intervenció prioritària del 
Pla director integral de sanejament de la ciutat de Barcelona per assolir els compromisos de la Declaració d’emergència 
climàtica en relació amb el sistema de clavegueram.

En quin punt està?
La longitud del desdoblament és de 309 metres i les obres tenen una durada prevista de 14 mesos, fins al gener del 
2022, i un cost de 7,7 milions d’euros. En la segona fase, el desdoblament s’ampliarà fins a la plaça de Francesc Macià.
L’objectiu és que l’any 2030 estiguin pacificats els entorns dels 585 centres educatius de Barcelona. 

Vista aèria del tram on es desenvolupen les obres del col·lector de la Diagonal
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Imatge de futur del pont de Santander

COL·LECTOR VILÀ VILÀ

El projecte del Col·lector Vilà Vilà forma part de l’estratè-
gia de millora del sistema de drenatge davant els episodis 
de pluja significatius i ha d’ajudar a mitigar els problemes 
d’inundacions a la part baixa de Ciutat Vella i el Poble-sec, 
preservant la seguretat de vehicles i vianants.

En quin punt està?
Aquest projecte ja ha conclòs una fase de les obres.

Imatge de la construcció del nou col·lector d’aigües 
al carrer de Vila i Vilà

PONT DE SANTANDER

La construcció del pont de Santander és una demanda històrica per unir Sant Martí i Sant Andreu i reformar el tram del 
mateix carrer que va del pont a la rambla de Prim. 
Es tracta d’un nou pont accessible, segur i compartit amb persones, vehicles i bicicletes que resol de manera apropiada 
la connexió entre els àmbits que divideix la traça del tren de la costa, millorant la comunicació entre els districtes de Sant 
Martí i Sant Andreu.

En quin punt està?
Les obres del pont de Santander es liciten durant el mes de novembre i s’inicien al mes de maig de 2022.
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3.2 MILLORA DE BARRIS I RECINTES

Barcelona ha tingut notables avenços en les últimes dècades en la millora de barris i infraestructures de la ciutat, però 
encara presenta àrees i barris vulnerables que pateixen importants dèficits urbanístics.

Amb la intenció d’intervenir en aquestes zones de la ciutat, l’Ajuntament ha dut a terme un treball d’identificació des d’una 
perspectiva transversal i basat en diferents criteris creuats per obtenir aquelles àrees que necessiten una intervenció de 
millora urbana integral, que abordi els diferents aspectes necessaris per aconseguir la millora buscada.

D’altra banda, hi ha a la ciutat un conjunt de recintes que han esdevingut espais tancats i opacs als barris i, en la majoria 
de casos, espais desaprofitats i desconnectats de la ciutat. Ara és el moment de regenerar-los i reintegrar-los a la ciutat 
i els barris amb programes diversos, que aportin habitatge, equipaments i activitats econòmiques en continuïtat amb 
l’estructura urbana limítrofa.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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3.2.1 Millora de barris

LA TRINITAT VELLA I EL BESÒS I EL MARESME

El Programa de regeneració urbana de Barcelona és una estratègia d’actuacions que es desenvolupen en teixits urbans 
per millorar les condicions d’habitabilitat de les persones. És un programa amb caràcter integral i dirigit a reduir les vulne-
rabilitats de qualitat de vida a la ciutat i reforçar, així, la resiliència social.

L’objectiu és millorar l’espai urbà incidint en les urbanitzacions i les condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges afron-
tant la transformació de l’habitatge conjuntament amb el seu entorn per aconseguir un desenvolupament més intel·li-
gent, socialment inclusiu, i sostenible, amb millores en accessibilitat i eficiència energètica.

El Programa de regeneració urbana defineix cinc grans eixos estratègics, tant globals com locals: millorar la qualitat del 
medi urbà; afavorir un ús eficient dels recursos; garantir la cohesió i el benestar social; promoure la diversitat funcional i 
social i reforçar la integració i l’equilibri territorial.

L’àmbit territorial del projecte és el de les zones de vulnerabilitat delimitades en l’estudi “Programa de regeneració urba-
na” de l’any 2020 amb prioritat d’actuació de les àrees de rehabilitació urbana (ARUS) ARUS de SO Besòs, Can Peguera, 
la Trinitat Vella i Canyelles.

L’Ajuntament finançarà públicament una part de cada actuació i acordarà amb els propietaris dels habitatges dels edificis 
les seves aportacions al cost integral de la rehabilitació

En quin punt està?
Al barri del Besòs i del Maresme, s’està elaborant la diagnosi de l’estat de les edificacions i està en marxa la prova pilot en 
les primeres finques que es començaran a executar el 2022.

A Trinitat Vella, s’han finalitzat les inspeccions de les primeres fases, s’han realitzat mesures cautelars en algunes de les 
finques, i s’estan redactant els projectes d’obra. Pròximament s’iniciaran les campanyes d’inspecció restants.

Visual amb l’àmbit d’actuació del Programa de regeneració 
al Besòs i el Maresme 

Proposta de rehabilitació del bloc de pisos del 
carrer Messina,11 (barri del Besòs i el Maresme)
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CANYELLES

Els espais entre blocs del barri de Canyelles originàriament van ser traçats i urbanitzats sobre una topografia molt ac-
cidentada amb pendents superiors al 10%, amb uns criteris de formació de terrasses que permetien l’accés als blocs 
i a les plantes baixes comercials, però que obligaven a l’aparició de murs de formigó de dimensions considerables. Va 
ser necessari la construcció d’escales i rampes que resseguien la posició dels blocs, però que contribueixen a la poca 
qualitat dels espais i a un impacte ambiental que no ha facilitat ni la consolidació del comerç encaixonat entre murs, ni 
la convivència. Aquesta orografia del barri impossibilita la completa resolució de l’accessibilitat per a totes les persones, 
sobretot tenint en compte el creixement en l’envelliment de la població o l’accés per a persones amb diversitat funcional.

Per això, iniciem la reurbanització, millora i adaptació dels interiors d’illa de Canyelles, en una superfície de 13.416 m2, als 
carrers de Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca i ronda de la Guineueta Vella. S’eliminaran els murs 
i les baranes de formigó per substituir-los per elements metàl·lics transparents i talussos de jardineria. Això contribuirà a 
la reducció de l’impacte dels murs i la millora en la qualitat i el seu comportament ambiental. L’accessibilitat es millorarà 
amb la formació d’escales, rampes i ascensors, que permetran unificar els espais i convertir les terrasses comercials en 
elements de l’espai públic. També es construiran dos ascensors entre els carrers de Miguel Hernández i d’Ignasi Agustí.

En quin punt està?
Les obres ja s’han iniciat, la previsió de final d’obres és l’octubre de 2022 i suposa una inversió de 5,5 milions d’euros. 

Àmbit de la reurbanització, millora i adaptació dels interiors d’illa 
de Canyelles

Rehabilitació d’habitatges al barri de Canyelles
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EL BON PASTOR

La transformació de l’àmbit de les antigues Cases Barates del Bon Pastor avança i ara es millorarà la trama urbana de la 
zona compresa entre els carrers de la Tallada, Biosca, Sant Adrià i el passeig de Mollerussa, al districte de Sant Andreu. 
Es millorarà un espai d’uns 21.000 m2, on es crearan noves zones verdes i es millorarà la connectivitat i l’accessibilitat.

L’any 2005 van començar les primeres intervencions, amb la construcció de nous habitatges i zones verdes i accessi-
bles. Era l’inici d’una importantíssima transformació urbana en aquest districte de la ciutat que ara avança cap a la seva 
conclusió, ja que aquesta és una de les últimes fases pendents.

La remodelació del barri de les Cases Barates del Bon Pastor va començar el 2005 i ara ja avança cap a la seva conclu-
sió. La reurbanització d’aquesta zona crearà els nous espais que han sorgit al voltant de les cinc noves edificacions de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), i en paral·lel es dotarà de serveis els nous edificis. 

Aquest nou espai inclourà una plaça central, nous espais amb jocs infantils, jocs de taula i una àrea de pícnic per fomen-
tar els usos veïnals de l’espai. A més, hi haurà nou enjardinament, amb la creació de 14.000 m2 de superfície de verd i 
drenant; il·luminació de tipus LED, sistemes de drenatge sostenible i nou mobiliari urbà com cadires, bancs, papereres, 
pilones, aparcament per a bicicletes i fonts.

En quin punt està?
Les obres van començar al juny d’aquest any i es preveu que els treballs finalitzin l’octubre de 2022, amb un pressupost 
de 6 milions d’euros. 
 

Àmbit de la transformació de les antigues Cases Barates del Bon Pastor
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Increment de la superfície del verd al barri de les Cases Barates del Bon Pastor
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PLA DE FUTUR DE CAN PEGUERA

Can Peguera és un barri de la ciutat de Barcelona situat al districte de Nou Barris. La part principal i central del barri està 
configurada per un seguit d’illes compactes de cases de planta baixa de propietat municipal construïdes l’any 1928 i 
popularment conegudes com les Cases Barates d’Horta. 

A dia d’avui, el conjunt del barri de Can Peguera té un seguit de singularitats per les quals es considera que cal tenir una 
especial atenció: pràcticament tot el sòl del barri és municipal, es tracta del darrer conjunt de Cases Barates que queda 
dempeus a la ciutat, i va ser la primera promoció d’habitatge públic que es va realitzar a la ciutat de Barcelona.

El barri està format per 616 habitatges de tipologia de baixa densitat, una característica única en el parc d’habitatges de 
la ciutat. La seva uniformitat, compacitat i característiques tipològiques i urbanístiques el configuren com una unitat clara 
i identificable que ha donat lloc a una manera pròpia de viure i conviure que es percep com a patrimoni antropològic.

El Pla de futur de Can Peguera té com a objectiu general definir quin ha de ser el model de barri per tal de garantir la seva 
existència i mantenir els seus atributs de valor.

El balcó d’equipaments de Can Peguera, la primera intervenció per realitzar, millorarà la connectivitat del barri amb l‘espai 
verd del Turó de la Peira i els barris adjacents.

En quin punt està?
S’està iniciant l’obra de la primera fase del balcó d’equipaments. Es preveu que estigui acabada a finals de l’any 2022.
 

Vista aèria del barri de Can Peguera
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PROJECTE VILAVEÏNA

“VilaVeïna. Posant la vida al centre” desplegarà aquest mateix mandat setze unitats territorials que disposaran d’un espai 
físic des del qual donar resposta a les necessitats del veïnat vinculades a la cura. Cadascuna d’aquestes unitats territorials 
atendrà una població d’entre 10.000 i 30.000 habitants, que disposaran d’un espai de referència obert al conjunt de la 
ciutadania, a prop de casa, i centrat en la tasca de les cures i les necessitats que se’n puguin derivar.

El projecte a cada àmbit s’estendrà també a l’espai públic. Està previst elaborar una diagnosi en clau de cures a cada 
àmbit, amb la participació de col·lectius vulnerables, que servirà com a punt de partida per a la implantació del Model 
Superilla Barcelona.

En quin punt està?
Les primeres 16 unitats territorials del projecte engloben una població d’uns 300.000 habitants i estaran distribuïdes per 
tota la ciutat. En una primera fase es desplegaran les primeres quatre oficines als barris de Vilapicina i la Torre Llobeta 
(Nou Barris), Provençals del Poblenou (Sant Martí), la Marina de Port (Sants-Montjuïc) i el Congrés i els Indians (Sant 
Andreu). 

Durant l’any 2022 es desenvoluparà la segona fase amb la incorporació de 12 VilaVeïnes més i, segons els càlculs de 
l’Ajuntament, la ciutat podria quedar totalment coberta durant els següents anys implementant al voltant de 115 experièn-
cies similars que convertirien Barcelona en la primera ciutat del món a promoure la cura des d’un àmbit comunitari i de 
proximitat.

El projecte VilaVeïna apropa els serveis de cura als veïnats



49barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 

3.2.2 Reconeixement i consolidació de teixits històrics

PROTECCIÓ DEL TEIXIT HISTÒRIC DE GRÀCIA 

El Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia protegeix els ele-
ments concrets, individuals i conjunts, per incorporar-los al Catàleg de Patrimoni. 

La Modificació puntual del Pla general metropolità per a la millora ambiental i urbanística dels barris de Gràcia comprèn un 
territori de prop de 200 ha, i té l’objectiu de mantenir i preservar el patrimoni i la identitat urbana característica, protegint 
urbanísticament el paisatge i el teixit urbà, reduint les afectacions urbanístiques del planejament vigent.

També té per objectiu incrementar l’habitatge assequible, protegir el comerç de proximitat, millorant la qualitat dels espais 
i la connectivitat. 

Alhora aposta per una millora ambiental del barri, amb una mobilitat més sostenible i un increment del verd i la biodiver-
sitat. L’objectiu és aprofitar qualsevol oportunitat per incrementar el verd en un barri especialment dens. Es proposa una 
actuació transversal que tingui en compte tots els espais per maximitzar-ne el potencial (noves urbanitzacions de carrers, 
parcs i jardins, patis d’illa, cobertes i mitgeres dels nous edificis) amb la implementació de l’Índex de devolució ecològica 
de l’espai urbà (IDEEU).

En quin punt està?
El Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia ha estat aprovat 
definitivament el desembre del 2020.

La Modificació puntual del Pla general metropolità ha estat aprovada inicialment al febrer de l’any 2021. Actualment es 
treballa en la redacció del document per a l’aprovació provisional.
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Àmbit de la modificació del Pla general metropolità (MPGM) dels barris de Gràcia 



51barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 

URBANISME PER EVITAR LA GENTRIFICACIÓ I GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE

Barcelona vol garantir el dret a la ciutat i esdevenir una ciutat habitable que no expulsi els seus veïns i veïnes, així com 
tenir un urbanisme que estigui al servei de la gent i de la vida quotidiana. Per això, treballem per un futur amb un parc 
públic d’habitatges que pugui arribar a molts veïns i veïnes. L’objectiu és doblar el parc públic i assequible existent i fer de 
Barcelona una ciutat més equilibrada i cohesionada socialment. Per això, entre el 2016 i el 2021 hem engegat la cons-
trucció de 6.100 habitatges públics i hem comprat prop de 1.000 pisos. 

Per tal d’assolir els objectius s’estan desplegant una sèrie de mesures: 

 El Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) regula els allotjaments turístics de la ciutat amb
l’objectiu de protegir el dret a l’habitatge, la vida veïnal i la diversitat d’usos.

 La mesura del 30% d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat preveu la creació de nou habitatge assequible
en aquells projectes d’obra nova o de gran rehabilitació en edificis plurifamiliars, en promocions destinades 
a habitatge de més de 600 m2. D’aquesta manera l’habitatge protegit s’ubica distribuït al conjunt de la ciutat 
evitant la seva concentració i donant resposta a les necessitats de la població en el seu propi barri.

 La declaració d’àrea de tanteig i retracte permet a l’Ajuntament disposar del dret de compra preferent en la
compravenda de determinats immobles o solars, a tot el municipi de Barcelona, tot igualant-ne el preu. La 
mesura permet incrementar el parc públic de sòl i d’habitatges a través d’adquisicions voluntàries, a preus 
raonables, sota criteris preestablerts, allà on més convingui. Així, l’Ajuntament disposa d’un nou instrument per 
aturar operacions clarament especulatives que provoquin l’expulsió de veïnat i es desincentiva el frau en la 
compravenda d’immobles.

 La implementació de plans d’usos en diferents àrees de la ciutat fomenta el comerç de proximitat i permet
la protecció de les activitats vinculades a la vida quotidiana. Els processos de gentrificació i de transformació 
dels espais a peu de carrer en activitats de més rendibilitat econòmica posen en perill el comerç de proximitat i 
dificulten la permanència dels veïns i veïnes als seus barris.

 El canvi en el planejament urbanístic que regula la implantació d’allotjaments temporals possibilita augmentar el
nombre d’habitatges dotacionals a la ciutat, duplicant els actuals fins a arribar a un total de 13.370, prioritzant la 
promoció pública d’allotjaments dotacionals, que es destinarà a cobrir les necessitats de residència temporal 
de persones vulnerables, joves, gent gran i estudiants.

 Protegir l’ús d’habitatge des del planejament urbanístic, sobretot en barris tensionats, permet afavorir que els
habitatges s’utilitzin com a llars, amb veïnat empadronat, i reduir la proliferació d’habitatges amb usos turístics o 
terciaris com oficines i despatxos.
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En quin punt està?
El nou Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) està aprovat inicialment (gener de 2021).

La Modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de 
Barcelona i la Modificació del Pla general metropolità per la de la declaració d’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Bar-
celona i definició dels terminis d’edificació estan en aplicació. 

La Modificació del Pla general metropolità per regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de 
Barcelona està aprovada inicialment (novembre de 2020).

Els canvis en el Planejament per protegir l’ús d’habitatge estan en redacció. 

Els plans d’usos territorials de Ciutat Vella, Gràcia, Sant Antoni, Paral.lel, Gran de Sant Andreu, Poble-sec, Sants i Hos-
tafrancs i carrer de Girona, entre d’altres, estan en aplicació. Els plans d’usos temàtics de souvenirs, jocs d’atzar, i de 
gasolineres i electrolineres estan en aplicació. Està en redacció el Pla d’usos dels eixos verds i places de la superilla de 
l’Eixample.

Els plans d’usos posen en valor el comerç de proximitat dels 
barris i el protegeixen

Imatge del carrer Gran de Sant Andreu, un dels eixos 
comercials del districte
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3.2.3 Transformació de recintes

LA NOVA FÀBRICA MERCEDES-BENZ DEL BON PASTOR

La transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz és una oportunitat inèdita de transformació per crear un nou espai 
urbà mixt, compacte i inclusiu. Aquesta implica l’actualització dels usos industrials que tenia a l’economia del segle XXI 
i generar un nou veïnat en un recinte que fins ara ha estat tancat. Amb la seva renovació total, la nova fàbrica Merce-
des-Benz mantindrà i reutilitzarà els edificis industrials per oferir activitats productives i habitatge, crearà un espai sense 
vehicles al seu interior que replicarà el model Superilla Barcelona i farà de ròtula que unirà els barris.

El recinte inclou edificis molt representatius de l’època industrial, els quals es proposa dotar de nova activitat econòmica 
per impulsar l’activitat industrial de l’entorn i reconvertir la nau central en una nova plaça. Es garantirà un equilibri d’usos 
on quasi el 60% seran d’habitatge i el 40% d’activitat econòmica, i hi haurà equipaments públics, zones verdes, co-
merços en planta baixa, oficines i usos industrials. L’obertura de l’antic conjunt fabril esdevindrà un nou veïnat amb 1.450 
habitatges nous, 40% del quals seran protegits i més de la meitat de lloguer, i un pol d’activitat econòmica que inclourà 
fins a 5.000 nous llocs de treball.

La transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz ubicada al territori productiu del marge dret del Besòs esdevé un 
projecte tractor per a la regeneració dels teixits industrials del seu entorn i impulsa la renovació dels àmbits propers, a 
partir de la millora de la connectivitat dels entorns i l’increment de l’habitabilitat de l’espai públic.

En quin punt està?
S’està fent un procés de participació amb els veïns i veïnes del barri sobre l’ordenació urbanística de l’àmbit i s’està re-
dactant una Modificació puntual del Pla general metropolità per a la seva aprovació inicial.

Mapa amb l’àmbit d’actuació a l’antiga fàbrica 
Mercedes-Benz

Vista actual d’una de les naus de l’antiga fàbrica 
Mercedes-Benz del Bon Pastor
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LA MODEL

La Model, després de més de cinquanta anys de reivindicació veïnal, l’any 2017 va tancar definitivament les portes i va 
ser cedida a l’Ajuntament. El projecte és una oportunitat irrepetible de fer un projecte de ciutat, una peça única que pot 
ajudar pal·liar els dèficits d’un barri molt dens, amb escassetat d’espais verds i equipaments de barri, un recinte amb una 
alta càrrega de memòria històrica, que parla d’un passat traumàtic.

Fruït d’un intens debat veïnal, l’any 2019 es va redactar el Pla director de la Model que recollia les demandes veïnals, 
incorporant una visió més contemporània sobre la conservació del patrimoni i la memòria, sense deixar d’atendre les ne-
cessitats de verd, la perspectiva mediambiental, la necessitat d’habitatge públic i la integració d’un bon nombre d’equi-
paments (un memorial, un institut-escola, un poliesportiu, una escola bressol, un espai per a joves i espais dedicats a 
economia social i solidària). Totes aquestes necessitats han sigut recollides en el projecte “Model batega”, que està 
treballant en el projecte d’ordenació a partir de les idees següents:

 Rehabilitar els tres edificis principals del conjunt per raó del seu valor tipològic i patrimonial: l’edifici d’accés, 
el panòptic i l’edifici tallers. Integrar els nous usos previstos principalment en aquests tres edificis.

 Mantenir la traça del doble mur perimetral, permeabilitzant-lo i desconstruint-lo parcialment per aconseguir
l’obertura del recinte i la continuïtat de l’espai lliure.

 Generar un nou parc convertint les plantes baixes de les galeries en espais buits porxats per donar-li més
continuïtat.  

En quin punt està?
El projecte d’ordenació actualment es troba en redacció.

Visió de futur de la Model
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LA ESCOCESA

La rehabilitació de l’antic recinte fabril de La Escocesa té per objectiu la seva transformació en un centre d’arts escèni-
ques, espais culturals i habitatge social donant un nou impuls al districte de la innovació del 22@ més inclusiu i sostenible 
i sumant-se a la revitalització de l’eix cívic i cultural de Pere IV.

La Escocesa és un dels recintes fabrils catalogats que es conserven al barri del Poblenou, i també un dels més antics. 
Es tracta d’un edifici de mitjans del segle XIX (1852), en el qual es va 
instal·lar una fàbrica que produïa productes químics per a l’estampació 
tèxtil. L’activitat fabril va durar fins a l’any 1998, quan es va llogar per pri-
mera vegada a un grup d’artistes i professionals de la creació.

La transformació de La Escocesa permetrà desenvolupar nou habitatge 
assequible a través de la rehabilitació dels edificis d’habitatge existents 
i un programa d’equipaments al voltant de la cultura i la innovació, que 
estaran íntimament relacionats amb els usos artístics i culturals que ja 
tenen els espais que estan en funcionament per artistes, sales d’expo-
sicions o àrees de treball cooperatiu.

En quin punt està?
S’ha iniciat la rehabilitació i la definició dels projectes artístics i d’innovació.

Imatge actual de La Escocesa

Imatge aèria de part de l’Espai Firal

FIRA DE MONTJUÏC

L’espai firal de Montjuïc necessita un replantejament per millorar la seva relació amb els barris del voltant, guanyar habi-
tatge, equipaments i espai públic. D’un recinte tancat, impermeable, que aïlla barris volem passar a un nou espai urbà, 
amb nous usos que fan ciutat, habitatge, equipaments, comerç i uns espais firals que estiguin integrats amb la ciutat, amb 

una estructura permeable que afavoreixi la continuïtat entre barris que 
aporti millores als barris de la Font de la Guatlla i el Poble-sec.

En quin punt està?
S’iniciarà un procés participatiu per repensar el futur de l’actual recinte
firal de Montjuïc amb l’objectiu de fer-lo més permeable i incorporar-hi 
habitatge i equipaments.
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3.3 REACTIVACIÓ DE TEIXITS ECONÒMICS

Les ciutats són essencialment i en origen centres de producció, creació i intercanvi, i és per això que els teixits produc-
tius en continuïtat amb els nuclis urbans tenen una gran importància en la seva planificació. Els polígons industrials s’han 
planificat històricament com a peces especialitzades en usos industrials, vinculats a grans infraestructures de mobilitat i 
aïllades de les trames urbanes. La transformació de la indústria ha implicat nous requeriments, i alguns d’aquests territoris 
han quedat obsolets, ja que les condicions d’espai, serveis o accessibilitat no donen compliment a les necessitats ac-
tuals. Altres processos com la deslocalització de la indústria o el creixement del nuclis urbans pròxims ha generat pressió 
sobre aquests territoris justificant la seva transformació en usos econòmicament més rendibles com, per exemple, el 
residencial, el comercial o el logístic. El resultat ha estat una pèrdua progressiva de la indústria urbana.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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Territori industrial Besòs – polígons d’activitat econòmica  

El futur dels teixits industrials del marge dret del Besòs preveu mantenir el màxim possible de sòl industrial i dotar-lo de 
les infraestructures, serveis i millores necessàries per incrementar-ne la competitivitat intensificant les activitats econò-
miques, potenciant els sectors de la indústria 4.0 i l’economia circular. 

L’àmbit que engloba els polígons del Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i Montsolís del districte de Sant Andreu, així com 
el polígon de la Verneda Industrial del districte de Sant Martí, configuren un territori productiu de 150 ha que requereix la 
seva integració en la trama urbana i la seva conversió en un eix productiu estratègic de la ciutat. 

La posició central i propera a nuclis residencials dota aquest territori d’un àmbit d’una gran accessibilitat als treballadors 
i treballadores de les empreses que s’hi ubiquen, garantint l’habitabilitat de la ciutat i fomentant la mobilitat sostenible i 
saludable com poc teixits industrials poden fer-ho a altres territoris. 

Aquests entorns de la ciutat configuren ecosistemes econòmics de naturalesa híbrida (activitats manufactureres tra-
dicionals i avançades, empreses de servei a la producció, activitats de serveis, tallers, distribució d’últim quilòmetre, 
emmagatzematge, etc.), que mantenen una estreta relació amb la resta d’activitats terciàries de la ciutat i que, per tant, 
tenen un paper fonamental tant en les cadenes de valor de l’economia urbana com en el funcionament de la mateixa 
ciutat. La seva regeneració, impulsada pel Consorci del Besòs, comporta la vinculació amb d’altres sectors i activitats 
econòmiques estratègiques de la ciutat, i genera les condicions òptimes per atreure noves empreses, inversions i talent.

La renovació del teixit industrial implica la revisió i adequació del planejament urbanístic vigent amb la voluntat d’intensi-
ficar el teixit d’activitat industrial, repensar les zones adjacents, així com executar les peces pendents de transformació. 
També suposa recosir els diferents teixits que formen aquest territori i potenciar la mobilitat activa i l’ús del transport 
públic, tot garantint la mobilitat associada a l’activitat econòmica dels polígons, així com les condicions necessàries per 
a una mobilitat productiva eficient. 

En quin punt està?
S’ha realitzat una diagnosi de l’estat actual de l’àmbit i de les activitats productives i s’està treballant en la definició del mo-
del econòmic del territori i en una modificació del Pla general metropolità de regeneració dels teixits productius urbans 
per a la promoció de la indústria urbana a Barcelona.
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Plànol dels teixits productius del marge dret del Besòs

Vista aèria del teixit industrial del marge dret del Besòs
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Un 22@ més inclusiu i sostenible 

El 22@ és un àmbit format per diferents barris del districte de Sant Martí i que va ser concebut fa més de vint anys com 
una àrea urbana mixta d’atracció, implantació i promoció econòmica. Els nous reptes urbans socials, econòmics i am-
bientals fan necessari repensar l’àmbit a partir d’un procés participatiu amb veïns, veïnes, entitats socials, acadèmiques i 
agents econòmics per identificar oportunitats i definir un seguit d’estratègies per afrontar l’actual realitat urbana. 

Fruit del “Pacte per un 22@ més inclusiu i sostenible” es van decidir les directrius que posteriorment han establert les 
bases per a l’actual MPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible que té per objectiu fer del 22@ un barri per viure-hi a 
partir de consolidar una ciutat mixta de qualitat ambiental que potencia la vida quotidiana i les activitats econòmiques.

El futur del 22@ preveu un barri amb més veïns i veïnes amb accés a habitatge assequible majoritàriament protegit i de 
lloguer.  Amb espais naturalitzats que configurin un nou sistema ambiental, en el qual un de cada tres eixos esdevindrà 
verd garantint més espais per a les persones i millor qualitat ambiental que mitiguin l’emergència climàtica. La història 
productiva de l’àmbit 22@ cal preservar-la a partir de la conservació i consolidació dels seus teixits tradicionals i patrimo-
nials, però també potencia la seva competitivitat del que avui dia és el districte que concentra la major activitat innova-
dora de Barcelona i atreu talent i inversions que dinamitzen el territori.

En quin punt està?
S’està redactant la modificació del Pla general metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible per a la seva aprovació 
provisional i la resposta de totes les al·legacions presentades.

Esquema de l’àmbit sud de transformació del 22@
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Port Olímpic 

El mes de desembre del 2019 l’Ajuntament de Barcelona va assumir la competència de gestió del Port Olímpic, amb la 
voluntat de repensar el model de desenvolupament i de gestió del port, transformant-lo per recuperar-lo com a espai 
portuari de la ciutat i per als ciutadans i ciutadanes. Aquest model s’estructura en quatre eixos:

 La integració del port amb la ciutat.
 La definició d’un nou model d’usos i activitats.
 La reforma integral de l’espai públic.
 La millora de la infraestructura marina del port.

La transformació del teixit productiu es concreta en un pla especial d’usos, que constata el canvi des d’una concentració 
d’oci nocturn cap a la creació d’un node estratègic de centres de formació inicial i continuada de les professions vincu-
lades a la nàutica. 

La potenciació dels esports nàutics, la generació del centre del mar que engloba divulgació i investigació, juntament 
amb la reordenació de la flota, són algunes de les actuacions concretes que fonamenten el canvi productiu i econòmic 
del port. 

En quin punt està?
En l’últim any han tancat tots els locals d’oci nocturn i s’han reurbanitzat 10.000 m2 d’espai ciutadà. En els propers mesos 
es millorarà el dic de recer i començarà la construcció dels nous accessos de l’avinguda del Litoral a la cota baixa del 
port, eliminant barreres i desnivells. Les actuacions del Port Olímpic tindran un pressupost total de 40 milions d’euros. 

Actuació tàctica ja desenvolupada al Port Olímpic amb 
l’objectiu de recuperar espai públic per a la ciutadania

Mapa d’actuacions al Port Olímpic



61barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 

Pla director de la Ciutadella 

El nou Pla director de la Ciutadella té com a objectiu regenerar un marc físic de gran valor mediambiental perquè sigui la 
base on establir sinergies entre els diferents pols culturals, hubs i centres d’investigació, i campus universitaris, existents 
o en projecció, ubicats en el parc o en l’entorn immediat. Tot plegat generant un ecosistema de coneixement i innovació.

El pla té un àmbit que engloba la totalitat dels límits del parc (inclòs l’espai zoològic), els vials adjacents, i els entorns 
immediats, com són: l’àmbit de l’estació de França i platja de vies i parc de Carles I. Té com a eixos estratègics: 

 l’obertura de la Ciutadella al mar;
 la millora de la connectivitat i la permeabilitat del parc amb el seu entorn;
 la transformació i rehabilitació del parc històric patrimonial;
 l’enfortiment dels espais culturals i d’investigació dins i en l’entorn del parc, i
 l’establiment d’un nou sistema de governança. 

Aquests cinc eixos estratègics estan desenvolupats a través de seixanta propostes, que comprenen des de projectes de 
rehabilitació d’edificis patrimonials i museïtzació, recuperació i adequació dels jardins històrics i projectes d’urbanització 
i transformació.

Addicionalment, un dels projectes que es desenvolupa en el marc del Pla director és el projecte científic de l’Antic Mercat 
del Peix, que consisteix en la creació d’un nou complex de recerca i innovació de 46.000 m2 centrat en la biomedicina, la 
biodiversitat i el benestar planetari. El projecte està promogut per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb la participació 
de dos socis estratègics: el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i el Barcelona Institute of Science and 
Technology (BIST).

En quin punt està?
En aquests moments s’està completant la redacció del Pla director de la Ciutadella.

Visió del projecte científic de l’Antic Mercat del Peix 
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Nou centre de recerca biomèdica 

En els propers anys, la ciutat de Barcelona disposarà d’un nou centre de recerca biomèdica dedicat a les ciències de 
la vida. El projecte serà possible gràcies a l’acord entre el consistori i la Fundació “la Caixa, amb el qual comencen els 
tràmits de planificació urbanística del CaixaResearch Institute. 

L’actuació per instal·lar el nou centre de recerca als terrenys adjacents al CosmoCaixa, al peu de Collserola, implicarà reor-
denar un àmbit de 53.000 m2 de superfície. Aquest projecte, a més, permet la urbanització d’una nova plaça pública que 
connectarà el CaixaResearch Institute amb el CosmoCaixa. A la part posterior del centre de recerca, a més, s’hi habilitarà 
una zona verda pública de més de mil metres quadrats a tocar del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El CaixaResearch Institute contribuirà a treballar en la recerca i la innovació en camps d’investigació com les malalties 
infeccioses, la salut global, l’oncologia i les malalties neurodegeneratives i les neurociències. Així mateix, establirà si-
nergies amb els altres quatre centres de recerca de la ciutat: l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut 
de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el BarcelonaBeta Brain Research Center 
(BBRC).

En quin punt està?
S’està desenvolupant un procés de participació ciutadana en la redacció de la Modificació del Pla general metropolità 
aprovada inicialment el juliol de 2021.

Visió de futur del CaixaResearch Institute
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Visió de futur del CaixaResearch Institute



3.4 IMPULS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Barcelona aposta clarament per impulsar la mobilitat sostenible i saludable. Actualment la ciutat ja es caracteritza per un 
repartiment modal molt favorable, amb un 85% de la mobilitat interna que es realitza a peu, en transport públic i en bici-
cleta. Tot i així, les externalitats de la mobilitat motoritzada són encara molt negatives (contaminació, soroll, sinistres, ocu-
pació de l’espai, emergència climàtica). Les transformacions de l’espai públic que s’estan executant prioritzen clarament 
la mobilitat activa i les connexions de transport públic, amb l’objectiu d’impulsar encara més aquesta mobilitat sostenible. 
D’altra banda, en l’actualitat s’està treballant per aconseguir una ciutat completament pedalable, gràcies a la construcció 
de nous carrils bici i a la pacificació del 75% de les vies de la ciutat. Per a les connexions interurbanes s’estan desenvo-
lupant els grans nodes ferroviaris intermodals de la Sagrera i de Sants.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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LA SAGRERA  

L’operació Sant Andreu - la Sagrera s’ha anat desenvolupant des del seu origen als anys vuitanta. Les obres de les infraes-
tructures ferroviàries i de la seva cobertura s’estan executant al màxim ritme des que van començar l’any 2008. La seva 
realització correspon a les tres administracions (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Govern d’Espanya) 
integrades a la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

En els diferents sectors de planejament que componen l’operació s’estan executant obres d’urbanització que relliguen 
els barris amb les estacions (Sant Andreu i la Sagrera) i el futur parc del Camí Comtal de quasi 40 ha. Aquests sectors de 
planejament comporten uns 10.000 nous habitatges, la meitat dels quals de protecció. L’Ajuntament està fent un gran 
esforç per adquirir una part dels habitatges que estan destinats al mercat lliure per transformar-los en habitatges a preu 
assequible.

Amb l’operació es crea un gran node intermodal on es podrà intercanviar entre els trens (Rodalies, Regionals i Alta Velo-
citat), el metro (estació de l’L4 i L9), autobusos interurbans (estació i aparcament), bicicletes (carrils bici i aparcament), 
taxis i vehicle privat. A la vegada es relliguen les dues ribes de les infraestructures ferroviàries, fins fa poc obsoletes, 
amb nous carrers, habitatge, equipaments, terciari i zones verdes. També es construeix la nova estació de Sant Andreu.

En quin punt està?
En l’actualitat s’estan acabant les obres d’urbanització dels carrers Garcilaso - Gran de la Sagrera - Berenguer de Palou 
del sector Entorn Sagrera, i les del carrer de Josep Estivill i entorn Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet estan en marxa. 
Ben aviat s’iniciaran les del sector Colorantes i les d’urbanització de l’entorn de l’estació de Sant Andreu (parc del Camí 
Comtal sobre les lloses), entre d’altres.

Actuacions en l’àmbit de la Sagrera
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ESTACIÓ DE SANTS  

L’Estació intermodal de Sants i els seus entorns, com la plaça dels Països Catalans, requereixen una actualització per tal 
d’oferir els serveis adequats al node de transport públic més important de Catalunya. 

La nova estació disposarà d’un 30% de producció fotovoltaica, i de diverses mesures d’eficiència energètica (ventilació 
natural, llum natural, climatització per vegetació…). En conjunt, l’estalvi energètic previst respecte d’un edifici conven-
cional és del 57%.

Es construiran nous accessos a l’estació per a vianants i es reordenarà la circulació dels autobusos interurbans. La 
transformació de l’espai públic inclourà més verd i més espais per a vianants, tot eliminant el trànsit privat de motor de la 
superfície.

En quin punt està?
En l’actualitat, ADIF i l’Ajuntament de Barcelona estan treballant en un avantprojecte per definir com ha de ser l’estructura 
urbana de l’entorn de l’estació, quins usos i edificabilitat tindrà la nova estació, i també com serà la nova arquitectura de 
l’estació i la relació amb el seu entorn més immediat. 

Actuacions en l’àmbit de l’estació de Sants
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XARXA DE CARRILS BICI  

L’ampliació de la infraestructura ciclista a tota la ciutat és un pas necessari per garantir que la ciutadania es pot desplaçar 
en aquest mode de transport a tots els barris de la ciutat.

L’augment de xarxa ciclista ha estat substancial, ja que ha passat dels 120 km als 272 km, i connectarà grans avingudes 
de ciutat com les següents:

 el carrer d’Aragó, des d’avinguda Meridiana fins a carrer de Tarragona;
 la via Augusta de Laforja a plaça Borràs;
 l’avinguda de Vallcarca;
 el passeig de Maragall (Rosselló i Freser), de Los Castillejos a plaça de Maragall;
 Fabra i Puig, entre Meridiana i Virrei Amat, de pujada, i Escòcia de baixada;
 Joan de Borbó Comte de Barcelona, d’Idrissa Diallo fins a Escar;
 la via Laietana, des de plaça d’Urquinaona fins a Idrissa Diallo;
 el carrer de Mallorca, del carrer del Clot a Tarragona;
 travessera de les Corts, de Numància a gran via de Carles III;
 Gran de Sant Andreu entre carrer Felip II i baixada de la Sagrera i entre la rambla de l’Onze de Setembre i 
el carrer del Pare Manyanet.

Amb la incorporació d’aquests nous carrils, la xarxa ciclista de Barcelona permetrà la connexió de tots els barris de Bar-
celona, com també les connexions amb l’àrea metropolitana.

En quin punt està? 
Els carrils bici de la ronda del Guinardó, la baixada a calçada de Diagonal i Gran Via es començaran a executar en les pro-
peres setmanes. La resta de projectes es troben en procés de redacció i la seva execució començarà durant el 2022. 
Aquesta actuació disposa d’un pressupost de 30 milions d’euros. 

Carrils bici existents i futurs de la ciutat
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