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PREÁMBUL 

El Pla Director Portal del Coneixement té per objectiu establir directrius d'escala 
diversa en l'ampli sector d'entrada a Barcelona per Ponent, per tal d'orientar les 
seves potencials transformacions segons una hipótesi general de forma urbana 
anticipada globalment. El Pla Director ha de ser el nord que contribueixi a encarar 
amb coherencia general i enteniment de les peculiaritats de l'ambit les previsibles 
transformacions parcials que els diversos agents públics i privats proposin en el 
futur. Complementariament aquest document ha de ser gar91:1tia general per a tots 
els ciutadans de la preservació deis millors valors morfológifs i territorials del lloc, 
mes enlla de les determinacions concretes deis plans de Protecció del Patrimoni 
Arquitectonic i el que estableix el P.G.M. 

Un Pla Director no és un document reglat, en conseqüencia aplega disposicions 
de naturalesa i precisió diverses que el codi urbanístic reglat esgraona en una 
successió de figures jurídiques segons un rang que va de majar a menor. Més 
endavant aquest compendi d'idees sobre morfología urbana haura de 
desenvolupar-se miljanc;ant les figures previstes en la normativa típicament 
urbanística (Liei del sól i els seus reglaments). 

L'oportunitat i abast de redacció previsible determinara la figura més escaient per 
operar en el regim de sol, la gestió, intervenir en l'ús del sol i edificació, o bé 
directament en la transformació de la vialitat o els espais lliures públics. 

Un exemple evident del caracter orientatiu del Pla Director el constitueix la 
delimitació deis ambits susceptibles de desenvolupar edificació nova. En 
coherencia amb els seus propósits, el Pla Director no fixa unes parcel·les 
edificables segons una geometría i uns perímetres tancats, sinó que revela uns 
ambits aproximats que considera aptes per construir nova edificació. lgualment es 
prescriuen certs criteris referents a la forma i ús adequats d'aquestes noves 
edificacions. Per altra banda, només la visió general del sector permet 
desenmascarar les articulacions possibles entre espais lliures públics y configurar 
el seu sumatori com un sistema ben travat. AJxó no sempre es possible ni 
convenient, pero en aquest cas, el relleu, el patrimoni natural i sobretot 
l'oportunitat ho han aconsellat. 

El Pla Director actua en un territori que es caracteritza per la majar concentració 
científica de Catalunya i de producció de coneixement en el context meridional 
europeu, tant pel que fa a la docencia com a la investigació, i és sensible a les 
particularitats urbanes que aixó comporta. La denominació Portal del Coneixement 
és un reconeixement explícit d'aquest valor primordial. 

Entenem que l'esforc; realitzat ha de permetre en a·quest territori alhora central i 
frontera deis municipis comptar amb unes pautes d'ordenació adequades a les 
seves expectatives i capacitats. Un instrument flexible i unitari que permet el 
desenvolupament agil i eficac; deis instruments urbanístics regulats o si s'escau 
1' acció directa. · 



A.1 Delimitació i característiques de l'ambit 

Els límits de l'ambit objecte de reflexió i proposta d'ordenació es van 
convenir d'acord amb les diverses entitats promotores del Pla Director 
(Ajuntament de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat 
Politécnica de Catalunya i Ajuntament de L'Hospital?t de Llobregat). 
Es tracta d'una convenció recalzada, per una banda, en els principals 
caracters morfol6gics de l'area i, per l'altra, en !'evidencia física d'unes 
grans vies que delimiten bona part del sector. 

Els vials que cenyeixen el sector són forya principals dins la xarxa 
metropolitana i n'hi ha de traya histórica com la Travessera de Les 
Corts, la carretera de Collblanch (antiga carretera de . Madrid) i 
l'avinguda de Pedralbes; i d'execució recent, com la Ronda de Dalt i la 
Ronda del Mig. L'avinguda Diagonal és alhora eix central i divisor de la 
zona universitaria i de l'ambit ara definit. 

La morfología del l'area es caracteritza per la successiva i arbitraria 
implantació, al llarg del segle passat, de grans equipaments públics i 
privats. Aquestes peces de gran extensió es van disposar i formar en 
abséncia d'un ordre general. 

La geometría del cadastre i certs determinants geografics són els 
causants principals d'una trama urbana difícil i formalització tan 
aleatoria com fragmentaria . 

La cartografia histórica ens permet comprovar que la forma urbana 
actual és la resultant d'unes poques traces de geometría regular 
(avinguda de Pedralbes, avinguda Diagonal, Gran Via de Caries 111, 
avinguda de Xile), conseqüéncia de raonaments independents, la 
forma de la propietat del sol d'arrel agraria, i unes poques peces 
grans, suport d'equipaments diversos (Maternitat, Palau Real , 
Cementiri de Les Corts). L'assentament posterior de les Universitats, 
el Real Club de Polo i el F.C. Barcelona, van consolidar l'ambit com a 
gran contenidor d'equipaments generals metropolitans, en abséncia 
d'una idea urbana que relacionés tots els components i atorgués al 
sector una morfología qualificada i identificable. 



L'area ponent de l'ambit en la propietat de Torre. Melina s'ha ocupat 
recentment per !'hotel Joan Caries 1 i el Palau;, de Congressos, 
aprofitant una connexió umbilical amb la Diagonal. 

No cal dir que la topografia assenyala definitivament aquest lloc de 
relleu natural difícil i heterogeni en el terme municipal d'Hospitalet, on 
el desguas de la serralada molt propera (St. Pere ~artir) ha dibuixat 
barrancs de fins a 15 m de salt de cota. ! 

Per altra banda, el relleu artificial que exigíen les grans infrastructures 
han assetjat trídímensíona lment el Ponent de l'area, segregant 
definitivament els pendents forts que es deixaven caure des de St. 
Pere Martír. 

A.2 Propietat del sól i Patrimoni 

Propietat del sól 

L'ambit té una extensió de 227 Has i abarca part de dos municipis diferents: 
Barcelona i Hospitalet de Llobregat. Com a referencia d'entorn immediat 
s'incorporen 13 Hes d'Esplugues, en uns sóls que permeten articular correctament 
les propostes d'estructura general. 

Barcelona 
Hospitalet 
TOTAL 

Esplugues 

203 Has 
24 Has 

227 Has 

+13 Has 

Pe! que fa a la propíetat del sól, a excepció de tres zones relativament 
petítes de teixít residencial multipropíetat ben delimitades, la resta del 
sector es subdivídeíx en un trencaclosques relatívament senzill. S'han 
identíficat 27 propietats, amb extensíons que oscil .len entre les 34 Has 
de la Universitat de Barcelona fins els 1.11 O m2 de la pe9a més petita, 
a !'Hospitalet de Llobregat. 



És notable i diferencial respecte a Barcelona, que E.:n· un lloc tan central 
es disposin conjuntament tan tes parcel.les de -gran · extensió de 
propietaris diversos. 

Aquest gra, excepcionalment gran, de la propietat del sól majoritaria, 
és precisament un deis caracters distintius del lloc i el tret peculiar que 
hauria de facilitar la gestió futúra del Pla que articu,U els components, 
fins ara incoherents, d'aquest retal! de ciutat. De fet, els 1 O propietaris 
principals acumulen aproximadament 157 Has de sól, equivalents 
aproximadament al sól inter-alineacions de 123 mansanes de 
I'Eixample Cerda. 

De la relació de propietaris i la seva distribució, s'en dedueix que 
certes unitats funcionals no pertanyen a la mateixa propietat; el Real 
Club de Polo pertany a Torre Melina, S.A. majoritariament i tres 
fragments menors al Real Club de Polo. Les dues Universitats i 
I'Ajuntament de Barcelona tenen fragmentada la seva propietat. 
Només els 1 O propietaris menors ten en menys d'una Ha. 



Patrimoni 

En el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Cata!'eg del Districte 4, 
l'ambit del Portal Diagonal esta farcit d'arquitectures, recintes, conjunts 
escultórics i jardins de diferents moments i llenguatges que en diferent 
mesura cal respectar o preservar. 

De les arquitectures del segle pássat, la més notable és la deis 
pavellons i porta nord d'entrada a la Finca Güell, d_1Antoni Gaudí; del 
segle XX cal assenyalar la Facultat de Dret, I'Escola d'Aits Estudis 
Mercantils i I'Estadi del F.C. Barcelona. 

Recintes closos com la Casa Provincial de la Maternitat, l'lnstitut 
Frenopatic i el Cementiri de Les Corts, són exemples heterogenis de 
!'arquitectura corresponent als equipaments urbans del segle XIX. 

Considerem que tant els recintes del segle XIX com els tres jardins, 
s'han de respectar, ara bé, considerat el seu potencial inqüestionable, 
caldria obrir-los més a la ciutat i potenciar-ne l'ús per part deis 
ciutadans. 

Els Jardins de Pedralbes, els de Can Girona, els de l'lnstitut 
Frenopatic, i tot el recinte de la Casa Provincial de la Maternitat, han 
de conquerir una nova i major permeabilitat. 

Caldra, no obstant, mantenir el seu caracter, ja que reconeixem que la 
seva qualitat actual es deu, en bona part, a la defensa que fins ara han 
fruit. 



A.3 El sistema viari i el transport públic 

La xarxa viaria del sector és de geometría extremadament irregular, 
conseqüencia d'haver estat forma~a en un procés fragmentari , al llarg 
d'un segle i en un medi de relleu fon;a difícil. 

La primera meitat del segle XX només tres traces as_senyalen el sector 
per enlla<;ar-ho amb la resta del territori; la vella carretera de Madrid a 
Franc;a, coneguda com a carretera de Collblanch en aquest tram, 
l'avinguda Diagonal , l'antiga avinguda d'Aifons XIII, que acabava 
sobtadament el seu recorregut en el terme municipal de !'Hospitalet i la 
carretera de Cornella-Esplugues-Sarri a_ Les dues primeres són de 
trac;a recta, la tercera més propera a la serralada és de trac;at més 
sinuós i forma un angle agut en la seva intersecció amb la carretera de 
Collblanch, que més endavant es repetira amb el nou trac;at de la 
Ronda de Dalt 

Cal fer notar la presencia de dues grans vies que responen a lógiques 
generals diferents i afecten al sector, la Gran Via de Caries 111 i 
l'avinguda de Xile. 

Per sobre de la Diagonal, la principal. directriu de geometría regular és 
l'avinguda de Pedralbes, que enllac;a de forma directa el Monestir de 
Pedralbes amb l'lnstitut Frenopatic i indirectament amb el recinte de la 
Maternitat Una sub-xarxa ortogonal de baixa densitat es recalza amb 
aquesta directriu primigenia. 

La resta del sistema viari s'ha configurat seguint puntualment els límits 
deis grans equipaments del segle XIX i grans propietats i equipaments 
esportius i universitaris de la primera meitat del segle XX. Cal fer notar 
que la xarxa ortogonal interior al Campus Sud universitari és de 
repartiment intern i no s'estén més enlla del perímetre perfectament 
definit perla ronda que conformen Gregario Marañón - Joan XXIII. 

La resultant d'aquest procés és una xarxa irregular i heterogenia que 
crea una dependencia per a les connexions amb la xarxa viaria 
primaria de la ciutat deis dos únics elements, ja trac;ats a principis del 
segle passat: la Diagonal i l'eix Carretera de Collblanch - Travessera. 



L'evolució deis IMD entre 1993 i 1998 ens prese·nten a l'avinguda 
Diagonal molt saturada en l'interval entre JoarY., .. XXIII i Gregario 
Marañón (42.000 vehicles/dia). 
La part superior de Gregario Marañón presenta també una saturació 
notable amb gairebé 24.000 vehicles/dia. La carretera de Collblanch, 
en el sentit d'entrada a Barcelona i fins a la Travessera, presenta una 
situació difícil si es considera la feblesa de la seva secció transversal. 

La resta de la xarxa interior no col ·labora en el rep.artiment deis grans 
fluxos i condueix exclusivament circulacions locals .,que oscil·len entre 
els 3.000 i els 10.000 vehicles/dia. 

Les dues interseccions més insuficients es presenten en la confluencia 
de la Diagonal amb l'area Joan XXIII - Gregario Marañón. 

Pel que fa al transport públ ic, avui es limita als autobusos i a la línia 111 
del metro, amb dues parades a la Diagonal. Les línies d'autobusos del 
sector cobreixen la majar part del territori, per sota de la Diagonal, i la 
seva versatilitat ha permés adaptar aquest servei a les característiques 
canviants del sector al llarg del segle. 

És evident que la insuficiencia de metro, el millar deis transports 
públics si s'atén a eficacia i accessibilitat, ha condun a desviar a bona 
part del passatge potencial cap al transport privat i a !'autobús. 

El previst tra9at de la línia 9 connectant ambdós campus universitaris, 
el F.C.Barcelona i interconnectant ambla línia 3 i la xarxa d'autobusos, 
ha de millorar notablement l'accessibilitat pública al sector. 

Pel que fa a la línia de tramvia prevista, millorara l'accessibilitat amb el 
Baix Llobregat, amb interconnexions amb les línies de metro i amb els 
punts terminals de les lín ies d'autobús. 

Per fi, cal fer notar que l'agregació al sistema viari del sector deis 
potencials previstos a l'extrem ponent de l'area, produira una 
modificació important de la seva funcionalitat i intensitat d'ús. 



A.4.1 Els grans equipaments- El Campus Universúari 

El Campus Universitari de la Diagonal en el que conflueixen la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Politécnica de Catalunya, 
constitueix actualment l'agrupaci6 universitaria més important de 
Catalunya i un deis centres productors de coneixement més 
importants del sud d'Europa. Ara bé, la identificació d'aquest 
campus universitari i poi de serveis com a unitat -~morfológica i 
simbólica és molt feble per part de la ciutat i el 'país. Aquesta 
insuficiencia és el corol.lari inevitable d'una concepció urbanística 
forga inconsistent i un procés de formació fragmentari, sumatori 
d'accions successives recol¡;:ades, sobretot, en factors d'oportunitat. 

Els campus universitaris adjacents a la Diagonal són, avui dia, 
recintes molt poc permeables a la ciutat propia que els conté, i són 
extraordínariament desconsiderats pel que fa a l'espai públic urba 
comú; ambit inevitable de circulacions i connexions internes de la 
comunitat universitaria i, sobretot, imatge pública d'aquest poi 
científic i tecnic, possiblement "e/ nucli de producció de coneixement 
més important d'España, en concentració i re//evancia': 

És condició principal per casar el Campus Diagonal amb Barcelona, 
reorganitzar i jerarquitzar la seva vialitat i espais públics i teixir-los 
amb la ciutat adjacent. Aquest objectiu és perfectament compatible 
amb l'assossec convenient a l'activitat universitaria. 



La forma i car3cter deis nous vials i espais públics ha de respondre 
simL:ttaniament a la seva condició universitaria i al seu paper dins la 
ciutat. 

La pos ició centr3! de; Campus Diagonal a l'¡nterior de la Regió 
Metropolitana de Barcelona fa inconvenient i disfuncíonal la 
presencia d'una entitat urbanística de gran escala relativament 
autónoma. 

Les ímatges actuals de J'espais públic del Campus i els propis 
documents oficials determinants de la seva ordenació , verifiquen 
desmesuradament l'absencia de concepció urbana a escala de tota 
la ciutat, i la manca d'atenció projectual i inversora envers el propi 
espai exterior, l'espai comú de tata la comunitat universitaria i 
urbana. 



A.4.2 Els grans equipaments -El F.C. Barcelona 

El F.C. Barcelona és propietari de 241.432 m2 de sol, que es 
reparteixen en tres subunitats ben· delimitades; els sectors de I'Estadi, 
el miniestadi i instal·lacions complementaries Can Rigalt, a cavall 
entre Barcelona i !'Hospitalet de Llobregat. 

Recentment, el F.C. Barcelona ha presentat a la ciut~t un Pla Especial 
denominat Ban;a 2000, basat en un projecte d'Ordenació física deis 
arquitectes Enrie Batlle i Joan Roig, que amplia les actuals 
instal·lacions esportives amb altres equipaments vinculats i 
compatibles amb el món de l'esport; oferta cultural , lúdica, oci
comercial, hotelera ... 

El Pla va ser aprovat inicialment el 28 d'abril de 1999 i retornat als 
promotors després del procés d'exposició pública i l'elaboració d'un 
informe resum de les al ·legacions presentades per part de la Direcció 
deis Serveis de Planejament de I'Ajuntament de Barcelona. 

El Pla Especial modificat posteriorment, no tramitat, representa un 
increment de 95.338 m2 de sostre a les actuals instal·lacions, 
comportant pe! conjunt un potencial total de 188.417 m2

. 

Cal reconeixer !'interés de la concepció tridimensional de l'ordenació, 
que assaja la conversió de la gran coberta en un espai accessible des 
de la banda perimetral a l'ús col·lectiu. 

És inqüestionable que l'ordenació de 20 Has de sol al bell mig de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, no es poden encarar amb un 
instrument de planejament menor, que ignora com afecta a !'estructura 
general de la ciutat i barris adjacents. El solipsisme de la proposta 
arriba a l'extrem de considerar edificis actuals adjacents, disconformes 
amb el planejament, i no presentar estudis o propostes específiques 
que verifiquin els efectes sobre mobilitat, accessibilitat i circulació en la 
xarxa viaria de suport, que en aquest sector de la ciutat és 
particularment difícil. 

No hi ha dubte que caldria aprofundir en el consens social, en una 
proposta que afecta a sectors urbans limítrofs densament poblats. 



Cal dir, no obstant, que el Pla· Dire;~tor conside~a beneficiós un 
augment de la capacitat productiva i de generació 9'activitats a la 

ciutat. De fet, una ajuda positiva a incrementar la multiplicitat 
funcional de Barcelona. Ara bé, es consideren inconvenients aquells 
aspectes de la proposta que ignoren el funciona~~nt del sistema 
urba en el que s'inclouen les condicions de forma . a e la ciutat a la 
que pertanyen i, sobretot, en cap cas es pot empitjorar les 
condicions ambientals i de vida deis barris residencials adjacents. 



8.- Propostes: 

Tenint en compte les característiques topografiques de l'ambit abans descrites, 
la proposta es recalza en les millors i singulars qualitats del sector: la presencia 
de la natura (Collserola, Sant Pere Martir), els buits que imposa la topografía 
difícil i la gran escala de les peces. El Pla Director concentrara les actuacions 
en els marges de les grans peces reivindicant el seu caracter d'espai públic. 

Tot el sistema d'intersticis haura de ser reconsiderat projectualment sumatori 
d'espais verds, !loes de circulació, suport d'un conjunt d'edificis singulars, etc. 

El Pla Director propasa accions de naturalesa diversa: 

• Ampliació i correcció moderada del sistema viari existent, per tal 
d'aconseguir una millar connectivitat interna i una millar integració amb la 
ciutat. 

• Restablir el paper urba deis espais lliures verds afegint a aquest sistema els 
espais intersticials fins ara descuidats: tres pares irregulars orientats 
muntanya - mar ordenaran tot el conjunt. 

• Ordenar el nou potencial edificatori segons lleis depenents de la geografía i 
el peculiar caracter actual, amb el buit com a fet dominant de la morfología 
del sector. 

• Recuperar I'Avinguda Diagonal com a espai públic, porta de la ciutat i 
campus universitari. 

• Potenciar i distribuir adequadament el transport públic i un sistema 
d'aparcaments general per tal de millorar l'accessibilitat i l'espai exterior. 

Amb aquests objectius s'ha arribat a la conclusió que !'esquema de Raul 
Villanueva pel projecte de la Univesitat de Caracas o el Paysage Cosmique i 
l'ambiance de jeu de B. Constant són models molt propers a la sensibilitat amb 
qué el Pla Director afronta l'ordre complex a propasar en el sector, que no les 
geometries regulars o les densitats altes properes a les ordenacions ve'ines. 



81.- Extensió, millores i correccions del sistema viari: 

Es considera prioritari corregir i ampliar la vialitat existcnt, atenent a la totalitat 
del sector i a les seves connexions amb la xarxa general metropolitana. Les 
continu"itats, eixamplaments i obertures que suggereix el Pla Director pretenen 
iniciar un procés d'accions diverses encaminades a corregir els déficits 
evidents de la xarxa viaria actual: 

• Formació d'un eix longitudinal sensiblement paral·lel a l'avinguda de la 
Diagonal, que estructurara tot l'ambit del Pla entre la Ronda del Mig i els 
municipis d'Esplugues i d'Hospitalet. Aquest eix estara format per trams 
funcionalment operatius entre eixos viaris existents. 

• Eixamplament del carrer de La Maternitat, preservant en una banda central 
el patrimoni vegetal preexistent i generant l'eix Comandante Benítez -
Maternitat- Joan XXIII. 

• Proporcionar continu"itat urbana al carrer Martí i Franqués fins a Arístides 
Maillol - Riera Blanca, per tal de completar la continu"itat Riera Blanca -
Arístides Maillol fins la Diagonal. D'aquesta manera s'apropen L'Hospitalet 
- Les Corts a la Diagonal i s'alleugereixen els col·lapses en les 
interseccions de Gregario Marañón i Joan XXIII amb la propia Diagonal. 

• El carrer Mejia - Lequerica s'obre amb un caracter de vianants fina a 
l'avinguda Joan XXIII , per tal d'assolir un nou paper més solidari amb el 
teixit urba que l'envolta. 

• La Diagonal modifica la seva secció transversal per donar cabuda al tra9at 
del tramvia, amb redimensionament de l'amplada de carrils i la creació 
d'una banda verda de transició per acumulació de les voreres, els 
aparcaments i els espais d'ús restringit actualment. 

• Els vials de la trama del Campus Sud, que no formin part deis dos eixos 
principals travessers, passen a ser de circulació restringida, amb pilones 
móbils dissuassóries en les seves entrades. 

• En el sector Ponent es crea un eix que connecta el nodus funcional al 
voltant de !'Hotel Joan Caries amb la Carretera de Collblanc. Així, s'apropa 
la Diagonal a !'Hospitalet, visual i funcionalment. 

• A curt termini sera especialment necessaria la continunat, des del vial 
longitudinal de nova creació dins l'ambit del Pla Director fins al sub-ambit de 
Ponent de I'Actuació Urbanística en el sector de FECSA (CAUFEC, s.a.), 
que afecta al soterrament de les línies d'alta tensió de FECSA a Esplugues, 
travessant per sota de la Ronda de Dalt. Aquesta acció es considera 
necessaria per donar sortida a l'increment de fluxe circulatori que generara 
l'esmentat Pla a Esplugues, tot i que és una proposta que requerira de 
l'estudi i acceptació per part del municipi per a poder ser incorporada a 
!'esquema final. D'altra banda, es recupera una continunat de rasants de la 
Ronda de Dalt. 

• Complementariament es suggereix la continu"itat geogratica entre Sant 
Pere Martir i !'Hospitalet que va modificar la inevitable continunat de 
rasants de la Ronda de Dalt. 
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82.- Accessibilitat, transport públic i intercanviadors: 

L'obertura d'un nou vial de tra9a sinuosa entre la Rondn del Mig i Esplugues ha 
de permetre repartir millor els trafics interns del Campus Sud. Les noves 
obertures a la Diagonal i Ronda de Dalt proporcionaran alternatives d'accés a 
la Diagonal. D'aquesta manera es reduiran els habituals col·lapses els dies de 
partit o funcionament del Palau de Congressos de Catalunya. 

Cal refor9ar les connexions en el sentit muntanya - mar, actualment massa 
febles, per tal d'aconseguir un millor repartiment deis fluxes circulatoris, per 
connectar els diversos caracters socials i apropar les arees tranquil·les i amb 
torta presencia del paisatge de Pedralbes a les densament poblades de 
Collblanc i Les Corts, tot passant per les arees universitaries i esportives. És 
una bona ocasió per demostrar que la progressiva transformació urbana de 
Barcelona respon a objectius d'interacció i integració social. 

Per tal de pal·liar el ciar déficit de transport públic de la zona, el Pla Director ha 
considerat les noves propostes de I'ATM, incloses en el Pla Director 
d'lnfrastructures del Transport Públic, i recull les hipótesis aprovades de tra9at 
pel tramvia i la nova línia 9 de metro. Aquests dos sistemes haurien de pal.liar 
l'excés actual de presencia del vehicle privat. Es calcula, per exemple, que el 
metro i el tramvia poden canviar els habits de bona part del 60% del públic que, 
actualment, s'acosta a l'estadi del Bar9a en transport privat. 

Cal establir les pertinents interconnexions entre els diversos sistemes de 
transport. En aquest sentit, es preveu la localització de dos grans nodus 
intercanviadors: Zona Universitaria ( L-3; L-9, tramvia i el possible nou 
aparcament del Campus Nord), i Maria Cristina (L-3 i tramvia, arxr com una 
area de traspas soterrani Campus Nord - Campus Sud en relació a les 
estacions de transport públic col·lectiu). 

' 
lntercanviador 1 -Zona Universitaria . . . 

lntercanviador 2 - Maria Cristina 



83.- Aparcaments: 

La racionalització de la vialitat comporta inevitab~ement pensar en els 
aparcaments per al vehicle privat. El Campus Universitari i el F.C. Barcelona 
són les entitats que tenen més necessitat en aquest sentit. El Pla director 
propasa que les dues entitats, donades les condicions de ve"fnatge, 
comparteixin solucions. Per tal d'alliberar de vehicles d'espai urba del Campus, 
es propasa la construcció de 4 grans aparcaments soterranis, amb capacitat 
global de 2.500 places per planta que podrien ser gestionats conjuntament pel 
F.C. Barcelona i les dues Universitats. L'aparcament es podría destinar a la 
Universitat entre setmana i quedar reservat pel F.C. Barcelona els horaris 
pertinents als dies de partit. El control informatitzat fa totalment possible 
aquesta gestió selectiva. 

Un d'aquests aparcaments també resoldria les dificultats que es plantegen 
actualment al Tanatori de Les Corts. 

Aquesta proposta allibera de vehicles de superfície tot el Campus Sud i 
voltants del cementiri, i permet recuperar com espais lliures d'ús públic els 
carrers i intersticis entre facultats i equipaments universitaris, configurant un 
veritable campus urba. 

Complementariament, es propasa l'actuació d'urbanització corresponent per a 
la ubicació d'un aparcament per a 11 O autocars a l'avinguda Gregario 
Marañón. 

Pel que fa a les necessitats d'aparcament del F.C. Barcelona, la nova connexió 
directa amb la Ronda de Dalt a Esplugues i !'Hospitalet; la urbanització deis 
nous carrers a aquestes dues localitats que proporcionaran nous aparcaments 
de superfície; la urbanització - obertura del carrer Martí Franqués i la 
permeabilitat peatonal als voltants de La Masía, els dies de partit, són les 
actuacions que propasa el Pla Director i que, juntament amb la nova 
accessibilitat amb transport públic que suposara les línies de metro i tramvia, 
contribuiran a solucionar els actuals problemes d'aparcament de la zona. 



84.- Els espais públics verds. Una nova jerarquia urbana d'equipaments 
municipals 

Una de les peculiaritats de l'ambit del qual s'ocupa el Pla Director és la 
presencia abundant de l'espai obert, conseqüéncia en bona part del propi marc 
geografic. L'objectiu és treure el maxim rendiment projectual d'aquests espais 
com a catalitzadors d'un ordre de conjunt i com a integradors de la ciutat amb 
la geografia. Així , es propasen tres grans arees verdes amb orientació 
muntanya- mar: 

• Els jardins associats a l'antiga Casa Provincial de la Maternitat: es 
recomana accentuar la permeabilitat i condicionament d'aquests jardins per 
tal de convertir-los en un veritable espai verd públic. La proposta incorpora 
a l'espai lliure públic els jardins davanters de l'lnstitut Frenopatic Tomas 
Polsa integrant-los al conjunt. 

• Area verda configurada com a unitat per relació directa deis jardins de Can 
Girona i Palau de Pedralbes, amb la successió d'espais buits malmesos 
que, seguint l'eix del carrer Martí i Franqués, porta fins a l'avinguda Joan 
XXIII. La banda verda, adjacent a la parcel·la de l'estadi del F.C.Barcelona, 
acaba a la Riera Blanca. Aquest nou subsistema representa el 
despla<;ament del pavelló esportiu situat a la cru'illa entre Martí Franqués i 
Joan XXIII. 

• Sector verd que arrenca de la finca de Can Rigalt i connecta, mitjan<;ant els 
Jardins de Cervantes amb les arees naturals i protegides de Sant Pere 
Martir, recuperant i consol idant urbanament l'antic recorregut de passejada i 
lleure de la gent de !'Hospitalet i Barcelona. En el perímetre de Can Rigalt 
es preveu la disposició de 2 equipaments social i titularitat municipal i es 
reserva un ambit per a la potencial construcció d'un equipament majar i 
servei general a la ciutat. També es reserven 3 zones del perímetre pera 
possible edificació residencial amb la idea de delimitar urbanament l'ampli 
recinte del pare i facilitar el seu control social. 
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85.- El Campus Universitari 

El Campus Diagonal és camp d'acció prioritari d'aquest Pla Director. El 
principal objectiu és integrar l'activitat universitaria a la ciutat, vincular 
morfológicament els Campus Nord i Sud, i regenerar el seu espai públ ic coma 
element cohesionador i representatiu. 

El Pla Director posa especial emfasi en l'aprofitament de l'espai entre edificis 
per a convertir-lo en espai públic: zones de passeig amb petites edificacions 
que, en regim de concessió, poden contenir activitats cíviques 
complementaries a les universitaries. Aquest gran passeig sera l'espai cívic 
públic representatiu del Campus Sud, amb la presencia central de la pla9a -
pare Bederrida delimitada a nord i sud per dues edificacions lineals destinades 
a equipaments cívics i universitaris, compatibles amb residencies d'estudiants 
universitaris. 

També es preveu la reurbanització de la retícula viaria al Campus Sud com a 
zona de vianants un cop executats els aparcaments soterranis que preveu el 
Pla. També es planteja la possibilitat, preví acord amb el Ministeri de Defensa, 
la possibilitat d'incorporar el Quarter del Bruc a usos universitaris. 

Es preveu una edificabilitat complementaria de 3.000 m2 de sostre per a la 
construcció d'una nova biblioteca de l'escola d'arquitectura. Aixó s'haura de 
concretar en un Pla Especial posterior que justifiqui aquesta edificabilitat en 
funció de les necessitats de la Universitat. 

Per tal d'integrar el campus a la ciutat, es connecten amb aquesta mitjan9ant 
les obertures del vial transversal paral·lel a la Diagonal i Martí Franques, que 
vinculen directament el Campus Sud amb I'Avinguda Joan XXIII i obra una 
nova porta a la Diagonal. 

Per tal d'apropar els dos campus universitaris es preveuen dues connexions 
directes a través de la Diagonal: una permeabilitat més directa en 
l'intercanviador de l'encreuament amb l'avinguda Gregorio Marañón i un ampli 
pas soterrani en front del Palau Reial de Pedralbes, en l'intercanviador a on 
conflueixen la línia 3 de metro i el tramvia. 



86.- Futbol Club Barcelona 

El Pla Director estableix una sene de criteris per t31 d'aconseguir que el 
projecte del F.C. Barcelona millori les condicions urbanes d'un ambit més 
general de la ciutat i compensi el nou sastre potencial amb actuacions físiques 
d'una escala superior a la propietat del Club. 

En aquest sentit es propasen les següents accions: 

• Ampliació del carrer Maternitat fins a una amplada de 14 metres. Es 
preserva el patrimoni vegetal existent, creant una banda central i doblant els 
carrils de circulació per donar continunat a l'eix Joan XXIII - Maternitat -
Comandante Benítez, escanyat actualment en el tram que va de Menéndez 
Pelayo a la travessera de Les Corts. 

• Formar una amplia banda d'espais públics de passeig i lleure, adjacents a 
l'avinguda Arístides Maillol que, en coherencia amb les hipótesis generals 
sobre espais lliures d'ús públic, contribueixi a relligar els pares de Pedralbes 
i Campus Sud amb la Travessera i els barris de Les Corts Collblanc. 

• Ampliar la banda de sol verd adjacent a l'avinguda Joan XXIII, per tal de 
donar continunat de secció pública a la connexió amb Arístides Maillol i 
Gregario Marañón. 

• Permetre la circulació peatonal i pública per davant de la Masía i fer 
possible la continunat pels vianants del carrer Mejía Lequerica i l'accés als 
nous sistemes públics a través del pare públic vinculat als equipaments 
sanitaris. 

• Permetre la continunat de les circulacions públiques entre l'avinguda 
Gregori Marañón i el carrer Cardenal Reig, generant una area de transiGió 
entre la resta de clubs privats i les instal·lacions del Ban~a. 

• Crear un ambit de sol públic per a la formació d'un equipament esportiu al 
servei del barrí de Les Corts, davant la pla~a de nova construcció situada 
entre Arístides Maillol i Travessera de Les Corts. Aquí és a on es propasa 
resituar el pavelló municipal ubicat actualment al carrer Martí Franqués així 
com la resta de les instal·lacions esportives. Al costat es situaría un edifici 
d'ús múltiple que substituiría l'edifici Picadero. El propósit del Pla Director és 
el d'associar l'ampli espai obert públic que es genera en la confluencia de la 
travessera amb Arístides Maillol amb una edificació complementaria de 
caracter urba que contribueixi a la identificació d'aquest espai públic i eviti la 
desolació urbana actual a la zona . 

..... 



• Crear a !'interior del sól, propietat del F.C. Barcelona, destinat a 
instal·lacions esportives, una serie de parcel·les edificables (47.000 m2 de 
sól amb un sostre potencial nou de 68.000 m2

) orientades a equipaments 
privats de caracter col-lectiu, coherents amb les noves activitats proposades 
en el projecte Bar9a 2000 i que s'haurien de concretar i regular a través 
d'un pla especial considerant els efectes que les noves activitats 
económiques tindran en els teixits urbans adjacents. Tenint en compte que 
l'enderroc de l'edifici Picadero i anteriors instal·lacions suposa la 
desaparició de 8.569 m2

, l'increment de sostre seria d'uns 60.000 m2 que 
s'agregarien als 93.07 4 m2 que restin de les instal·lacions existents. Aquest 
nou sostre maxim potencial sobre rasantes disposara en les parcel·les 3 i 
4, d'acord amb la idea de nova topografía contínua accessibles des del 
perímetre públic. Per sota d'aquesta nova topografía artificial només 
s'autoritzara l'edificació d'una sola planta, i, complementariament, es 
permet l'edificació de 3 edificis en altura, disposats en coherencia a les 
hipótesis de forma urbana general d'aquest Pla Director i respectant les del 
projecte del Bar9a. 

• En la parcel·la contigua al mini-estadi, amb fa9ana principal al carrer 
Gregario Marañón, es permetra l'edificació d'una planta. El Pla Especial 
corresponent haura d'especificar els usos pertinents tenint en compte els 
efectes en l'accessibilitat del sector (I'IMD actual esta al voltant de 24.000 
vehicles/dia). 

• Com a usos, a verificar posteriorment pels instruments de planejament, es 
planteja la possibilitat d'incorporar l'ús hoteler, residencia esportiva, en una 
de les peces de l'ordenació i la relocalització deis ve·ins afectats dins el 
sector en edificis residencials, a més deis considerats com a equipament. 



87.- L'ordre deis nous edificis: 

El Pla Director propasa nous ambits aptes per a contenir edificacions amb 
característiques especifiques: 

Al Campus Universitari, i amb l'objectiu de mantenir-lo com a centre de 
producció de coneixement més important d'Espanya, s'hi assignen 7 nous 
ambits susceptibles de contenir noves edificacions destinades a l'activitat 
universitaria i de recerca (facultats, edificis residencia i serveis universitaris 
diversos). 

Al Campus Nord, i sempre amb el vist i plau del ministeri titu lar, l'espai existent 
permet ampliar l'activitat universitaria. Es suggereix la transformació del 
Quarter del Bruc generant dos ambits edificables per a complex universitari i un 
segon recinte, símbol del portal universitari a on es podría aixecar un edifici en 
alc;ada i aparcament soterrat. Una gran plac;a relligaria els jardins de Torre 
Girona - Campus Nord i Pare Cervantes. 

Cal assenyalar la plac;a en la cru'illa intercanviador Gregario Marañón -
Diagonal, que subratlla !'entrada a la ciutat i la presencia del Campus Diagonal; 
l'edifici que amplia les instal·lacions sanitaries de l'antic Hospital Frenopatic, 
que reconeix la importancia de la vella trac;a de l'avinguda de Pedralbles i les 
famílies d'edificis al voltant del Pare de Can Rigalt, amb geometries de parcel·la 
i formes de l'edificació, que busquen uns vincles formals, pensades en relació 
als moviments i a !'escala quasi geogratica del lloc. 

Els recintes s'han concebut com a ambits aproximats idonis per a noves 
edificacions, considerant la morfología general del sector estudiat i el seus 
efectes positius, en coherencia als propósits generals del Pla Director. La 
geometría última de les parcel·les l'haura de definir el pertinent planejament 
urbanístic reglat, sempre tenint en compte els criteris generals que marca 
aquest Pla. 

L'edificabilitat prevista pel Pla Director per a l'ambit estudiat suma 258.600 m2 

de sastre, deis quals 99.100 m2 s'assignen a usos universitaris - Pare 
Tecnológic. Es tracta de sastre potencial maxim, amb caracter indicatiu, 
assignat als diversos ambits edificables de nova formació, subjectes a la 
preceptiva aprovació urbanística i condicionats a futures decisions. 



Ajuntament H ~ de Barcelona 

, 
··~ 

\ ' 
' 

I.J 
1 

\. 

1 

\ 

1 

' 
~-

.. , ·) 
1 \ 

\ 

1 

Portal del Coneixement 
Pla Director sector Diagonal - Ponent 

., 

...... 
.va.Y'f ... 

·· 1r •\ ........ , 
' ~. 
-~ 

., 

1 

/; ,. ' 

7 
1 

1 

.. i ~ r: 
H' .. 
(1 ., 

' •• ~ < 

1 

' .. 
. '• 
i ,!! 

" : ... . . '~ . : 
~: ~~! 
.. . ~ . .. .... 
:: ; ~. 

16 



88.- Els usos i el desplegament del Pla Director: 

1. Els usos principals són els que determina el planeja!Tient vigent actualment. 
2. La concreció definitiva deis usos vindra donada pels instruments de 

planejament reglats que desenvolupin el Pla Director. 
3. Aquest Pla Director suggereix que puguin contemplar-se usos 

complementaris als principals deis equipaments, sempre que estiguin 
relacionats amb aquests. En qualsevol cas, el canvi d'usos que es pugui 
produir per una modificació de PGM no suposara la reducció de zones 
verdes i es desenvolupara amb les garanties establertes per la legislació 
per a preservar el nivell de dotacions a la població, que siguin necessaries. 

4. Sobre l'eix de la carretera d'Esplugues, fóra de l'ambit universitari i per tal 
de configurar una fa9ana urbana en aquest espai intersticial, es podran 
desenvolupar altres usos diferents deis prefigurats a l'apartat anterior, en el 
marc del planejament que sigui aprovat a l'efecte. 

Desplegament 

El Pla Director es desenvolupara a través d'instruments de planejament o 
projectes reglats, com poden ser modificacions de PGM, Plans Especials i 
Projectes d'Urbanització, i seran proposats pels propietaris o promotors del sól, 
a iniciativa pública o bé de forma conjunta i segons les necessitats i prioritats. 

Seran aquestes modificacions i plans els que establiran els drets i deures 
urbanístics, els quals no són determinats per aquest Pla Director. 

Com a ambits naturals de planejament de desenvolupament, i sense que aixó 
suposi una vinculació per altres possibles alternatives, se suggereixen com a 
sectors de desenvolupament: 

1. Campus Universitari. Es pot plantejar conjuntament com a referent global i 
continuar per separat amb els sectors del Campus Nord, Campus Sud 
Zona Esportiva, o com a peces separades des d'un principi. 

2. lnstal·lacions del F.C. Barcelona, incorporant tots els sóls del sector. 
3. Torre Melina i propietats adjacents del Club de Polo. 
4. Can Rigalt, sector interior (municipi de Barcelona). 
5. Can Rigalt, carretera d'Esplugues (municipi de !'Hospitalet LL). 

Altres formulacions d'aquest planejament de desenvolupament podran donar 
lloc a iniciatives de pla que tinguin en compte línies de programa del Pla 
Director, com podrien ser l'estructuració deis espais lliures, la xarxa viaria o el 
sistema de transports. 
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Res u m 

La proposta del Pla Director actua sobre quatre eixos principals de 
formalització per !'entrada de ponent de la ciutat: millora de 
l'accessibilitat, sistematització deis espais lliures, racionalització de les 
iniciatives pels grans equipaments i estructuració de l'ordenació de les 
noves edificacions. 

1. L'accessibilitat es fonamenta tant en nous elements de connectivitat 
viaria pel vehicles privats, com en els sistemes alternatius de 
transpórt. Es crea un eix d'estructura intern, entre la carretera 
d'Esplugues i la Diagonal i s'obren noves connexions amb la xarxa 
viaria principal. Es preveuen aparcaments distribuHs per tot el 
sector, evitant concentracions localitzades en un sol punt i es 
propasa una gestió compartida entre els grans equipaments. 
El transport públic gravita sobre la futura línia 9 del metro i el 
tramvia, avui en construcció. Tam.bé es posa especial cura en la 
creació d'itineraris i espais de domini exclusiu deis vianants. 

2. La lectura deis espais lliures indueix una sistematització en les 
direccions mar-muntanya i Besós-Liobregat, relligant la Diagonal a 
banda i banda. La reforma d'aquesta via principal també permetra 
recuperar espais pel domini deis vianants. Es propasa la 
urbanització de nous espais lliures interiors a la Zona Universitaria i 
al sector de Can Rigalt. 

3. Els grans equipaments dominen aquesta gran pec;a de ciutat. Es pot 
distingir entre els equipaments públics, com la Maternitat i els 
Campus Universitaris, que són oberts en la seva delimitació; i els 
privats, pels quals el pla propasa estratégies per anar 
permeabilitzan-los progressivament a mesura que es vagin produint 
noves iniciatives. 
En els Campus, les millares es centraran tant en els espais públics 
com. en noves edificacions pensades amb una ordenació conjunta 
per a la seva lectura unitaria. L'objectiu fonamental és la integració 
de les Universitats dins la ciutat. 

4 La formulació del Pla Director permet que tots aquests punts 
anteriors es puguin relacionar entre ell s de manera coherent en una 
estructura global, a partir de l'eix central sobre el qual es va situant 
la nova ordenació d'edificis de referencia singular, cercant la 
densificació i el control d'aquests espais urbans. 


