
tallers fusteria existent

equipaments
comerç

habitatge - casa taller
espai comunitari

habitatges privats
accessos

cooperatives cessió d’ús (sòl públic)
habitatges públics de lloguer

escales

escales mecàniques i ascensors
recorreguts accessibles

mercat al carrer

VALLCARCA 
REBROTA01

Primeres masies secle XVIII: 
Can Cargol, Casa Mora, Mas Falcò.

Anys 90: Abandonament Can Carol.

Pla Comarcal 1953:
Defineix la zona com creuament 
d’eixample semiintensiu i intensiu, i els 
dos Parcs urbans dels Tres Turons i el 
Putxet

Desaparició de la Font de la 
Nina per a usos industrials

Espai verd vinculat a 
les masies existents.

Eliminació de les palmeres.
Eren considerades un element 
identitari verd del barri.

2006 Horts de la plaça Farigola.
Durant dos anys s’ocupen les parcel·les 
amb horts.

2008 Tancament dels pous
A la plaça Farigola es taponen els pous que donàven aigua als horts

2010 Aula ambiental Bosc Turull

2011 Horts carrer Farigola i Argentera.

1976 Es recull la Via “O” dins del PGM
La via “O” com a via ràpida per automòbils planificada per 
Cerdà es reconeix en aquest pla.

1995 Augment trànsit per carrer Farigola
Es proposa fer de trànsit rodat de pujada el carrer Farigola.

1920 Construcció del Viaducte.

1985 El Metro arriba a Vallcarca.

1985 S’anul·la la Via “O”

2015 Manca accessibilitat al metro.
L’estació de Vallcarca és una de les poques 
estacions no adaptades de la ciutat.

Presència de refugi antiaeri
Es conserva un refugi en l’àmbit de carrer Farigola i Cambrils.

Principis s XX. Habitatges unifamiliars.
Vallcarca és un espai de segones residències i estiueig de la població Barcelonina.

Desaparició del parcelari antic.
Es transforma el parcelari arran la MPGM.

2008 Enderrocs
S’enderroquen els edifics del nucli antic

2016 Es compra Can Carol
L’Ajuntament compra CanCarol per fer 
un equipament de barri.

2015 Antic Consolat
La Diputació cedeix l’edifici a l’Ajuntament 
per fer un equipament públic.

2016 Conservació nucli antic
Amb la MPMG Argentera Cambrils i Farigola 
salven les cases que queden en peu

2008 Bloc habitatge reallotjaments
Es construeix un bloc d’habitatge públic per reallotjar als veïns i veïnes.

Anys 70-80 moviments veïnals Barcelona
A Vallcarca no hi ha un moviment reivindicatiu estable. 

Apareix l’AVV Riera 
Viaducte de Vallcarca.

1999 AVV Gràcia 
Nord Vallcarca

1996 Es funda l’Ateneu 
Popular de Vallcarca

2000 Comencen les 
okupacions d’edificis buits.

2011 AVV ProVallcarca 2014 Jornades participatives
Diverses entitats i persones treballen en “El 
barri que volem” amb assessorament tècnic.

2002 Plataforma Salvem Vallcarca
Durant dos anys aglutina a diferents col·lectius per la 
defensa del barri i contra el MPGM 2002

2012 Es funda l’Assemblea de Vallcarca
Diverses entitats i col·lectius s’ajunten per reivindicar 
un model alternatiu de barri.

2015 Taules de concertació
S’obren uns espais de mediació i 
treball entre administació i entitats.

2005 Accions i manifestacions
Setmanalment es fan talls de carrer.

2008 Desallotjament Ateneu Vallcarca

2008 Consells de barri
S’obren els consells de barri com a 
espais de participació veïnal.

Creixement teixit comercial:
Entre els carrers Cambrils i Argentera apareixen comerços de proximitat.

Progressiva desaparició comerços
La impossibilitat de fer reformes i l’abandonament 
provoquen el seu tancament al nucli antic.

Proposta blocs habitatge
Es proposen blocs de 4 i 5 pisos aïllats vinculats al nou PMU

2008 Enderrocs
Desapareixen les tipologies d’habitatge i comerços del nucli antic

Creixement teixit industrial
Petites indústries vinculades a la construcció, cultura, i alimentació.

PGM 1976:
Trenca la continuïtat verda dels Tres 
Turons amb la projecció de la via “O”.  
Requalifica Vallcarca (densificació 
urbana intensiva).

MPGM 2002:
Concreta el PGM 1976. Defineix 
alineacions, qualificacions i vials 
definitius.

Àmbit concurs
MPGM protecció casc antic

Àmbit aturat
Àmbits que continuen vigentsÀmbit modificat al PMUÀmbit MPGM 2002

Proposta de via al PMU

Parcs

Remodelació pública
Densificació urbana
Edificació aïllada
Equipaments

Proposta de via al PMU

Bloc per reallotjats

PMU 2008:
Defineix l’àmbit central de 
Vallcarca. Comencen els 
reallotjaments i els enderrocs.

2014 S’atura el PMU
Es decideix repensar l’àmbit del 
nucli antic de Vallcarca. 
Paral·lelament es desenvolupen 
altres sectors.

2016 MPGM 
nucli antic + concurs
S’aprova el MPGM Argentera, Cambrils i 
Farigola, per mantenir el teixit antic i 
s’obre un concurs per tot l’àmbit.

Transformacions 
urbanes i 
planejament

Mobilitat i 
accessibilitat

Sostenibilitat, 
connexió verda i 
patrimoni natural.

Organització veïnal 
i relació amb 
l’administració

Model de barri: 
relacions i tipologia 
d’habitatge

Patrimoni, cultura i 
identitat de barri.

Accessibilitat

Usos de les 
plantes baixes

Règim tinença 
dels habitatges

vallcarca

Qualificació del sòl

PROPOSTA

vallcarca

El desenvolupament parcial del planejament previst a l’àmbit del concurs ha comportat la pràctica desaparició del 
casc antic de Vallcarca i ha fet sorgir un procés de reivindicació que ha conduït a la creació de diferents espais 
veïnals. La redacció del planejament que sorgeixi d’aquest concurs haurà d’articular aquesta realitat. Per fer-ho, 
la proposta integra dues vessants: una urbana que recull els valors previstos al concurs i una de 
procés participatiu que recollint els espais de reivindicació, concertació i diàleg entre administració, veïnat, 
entitats i propietat existents, articuli un nou acord i marc de treball que permeti recuperar l’entorn com un 
barri compartit i viscut per tots els veïns i veïnes.

Crear un barri compartit requereix recosir la confiança entre agents. Per fer-ho proposem:

     acordar els mínims valors dels nous espais de confiança: 
     transparència, formació, obertura, deliberació, compromís i seguiment. 

     crear espais i eines amb les quals informar, formar, deliberar, i arribar a acords.

     dibuixem un esquema de la seqüència que hauria de tenir aquest procés. 

           Reprogramar els espais urbans i les funcions ambientals

L’entorn del concurs ha d’afavorir la continuïtat entre espai natural i ciutat. Es proposa un nou parc que és ciutat i 
muntanya, a on es minimitzen els moviments de terres, es preserva la permeabilitat del sòl i es posa en valor el 
pendent del terreny. Un pendent que és parc lineal, parc mirador, parc connector, parc d’espais de trobada, parc agrícola...., 
parc viscut. Aquest parc permetrà introduir horts urbans com a element clau de socialització de veïns i veïnes i com a 
potenciador de la biodiversitat. A l’alliberar l’espai central es concentra l’edificació a les vores per acompanyar el doble 
nivell del barri i afavorir les connexions amb els Jardins de Maria Baldó i Mercè Rodoreda. La permeabilitat del sòl es manté 
a l’espai privat on es minimitza la urbanització d’interiors d’illa. Les edificacions s’orienten a sud – sudest per aprofitar 
la insolació i el desnivell del terreny per evitar l’ombra entre edificacions. La normativa de la Modificació del PGM introduirà 
l’exigència que les edificacions siguin d’alta eficiència energètica i en els concursos d’edificació per als habitatges 
situats sobre sòl públic caldrà garantir que l’edificació compleixi l’estàndard passiu classe A, i que tendeixi a A+. 

           Recuperar l’espai públic i equipar el barri recuperant els llocs de memòria

Es generen petites places que lliguen el barri i el parc i permeten acollir diversitat d’activitats: espais de joc i 
trobada, petits concerts, mercat a l’aire lliure. Es reforça la recuperació dels llocs de memòria com Can Carol, l’Antic 
Consulat i els jardins que l’envolten, que es transformen en equipaments, se n’allunya l’edificació per recuperar-ne les 
visuals i són els referents dels recorreguts proposats. 
Es preveuen dues petites places, la plaça central que enllaça la sortida del metro i Can Carol i s’obre cap a la cota alta del 
barri. Aquesta plaça es protegeix de l’avinguda Vallcarca i trasllada, a l’interior del barri, l’activitat de la plaça del 
metro. L’altra plaça, connecta el parc amb els Jardins de Maria Baldó i obre el parc a la part alta del barri. El parc genera dos 
recorreguts bàsics: nord – sud que enllaça l’avinguda Vallcarca amb Gustavo Bécquer i est – oest que connecta Can Carol 
amb la pròpia plaça a l’avinguda Vallcarca i la Casa Consultat i que es bifurca per facilitar la connexió cap a la part alta de 
l’avinguda i el CAP. 
S’integra la gestió de l’aigua en la proposta amb un sistema complex de captació i ús de l’aigua al servei dels 
horts i el parc, amb la creació de dos dipòsits a diferent cota per abastir els horts.

            Reforçar la identitat del barri i la seva integració urbana

Es preserven les edificacions existents, desafectant l’illa entre l’avinguda Vallcarca i els carrers Farigola i Cambrils. Caldrà 
replantejar l’alineació del carrer Farigola. Es recupera el concepte de casa taller i baix comercial. Per garantir que els 
comerços serveixen al barri s’acompanyarà la MPGM d’una revisió del Pla d’usos. Es proposen tipologies que 
permetin acollir diferents perfils socioeconòmics, adaptar-se als règims de tinença, a la preponderància de l’habitatge públic  
i al tipus de promoció. Els edificis privats es construiran sobre un parcel.lari petit i de baixa altura que farà necessari 
definir una nova qualificació urbanística: 12v (casc antic Vallcarca).
El parc públic, serà de lloguer i cooperatiu en cessió d’ús, per afavorir la diversitat de nivells de renda i introduir un 
model col.lectiu en la concepció de l’edifici i l’entorn. El lloguer s’ubicarà amb front a l’avinguda Vallcarca per generar 
parcel.les de major dimensió, però que garanteixin la fragmentació en planta i altura. L’habitatge cooperatiu se situarà al 
carrer Gustavo Bécquer i generarà espais col.lectius i de taller vinculats als horts i es facilita la interacció amb l’entorn 
de l’Antic Consulat. També es destinarà a habitatge cooperatiu el sòl cedit en concepte d’aprofitament mig per la UA-4 que se 
situarà a la cantonada entre els carrers Farigola, Calendau i Cambrils i facilitarà la relació directa amb Can Carol. Es podrà 
integrar a aquest solar l’actual fusteria. 

           Garantir l’accessibilitat universal

L’àmbit s’entén com una superilla no accessible al vehicle i que afavoreix la mobilitat sostenible a peu, i en bicicleta 
i la connexió directa al transport públic. Es preveu traslladar la sortida del metro a la nova plaça central, la construcció 
d’un carril bici a l’avinguda Vallcarca i una nova parada d’autobús.  
La connexió entre l’avinguda Vallcarca i el carrer Gustavo Bécquer compta amb el suport d’unes escales mecàniques per 
salvar el talús principal i un ascensor públic a la cantonada de la plaça central. En el cas del recorregut est oest es 
garanteix la connectivitat amb una sèrie de rampes accessibles que permeten l’accés a l’Antic Consulat i que s’acompanya 
d’un ascensor que connecta la cota 117 amb la Casa Consulat. 
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Plànol ordenació general del barri

escala 1:4000

       SISTEMES  ZONES TOTALS Totals
m2s m2s m2st

AA5
AA6
Total parcial 10.302

UA4 3.944  647

8.841
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6.997
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0
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2.218

3.186

2.759
0
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   0 3.686
5.700
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    0

17.032

UA3 (parcial) 791.1791.1

TOTAL 15.443

Subàmbit 1

Subàmbit 2
Subàmbit 3

SÒL SOSTRE

Verd (6b) Viari (5)



pati comunitari

passarel·les d’accés

captadors solars

comerç

tallers

terrat comunitari

tallers

accés

espai comunitari

edifici existent la Fusteria

passarel·les d’accés

cobertes vegetalscomerç

espai comunitari

comerç

captadors solars

accés aparcament

ascensor públic

taller

P1 P2

taller

ascensor públic

60m2

30m2

+ 

Habitatges dúplex que permeten utilitzar la planta 
baixa com a taller amb accés des del pati comunitari.

habitatges privats Plaça central

PB c/ Argentera PB +2

taller

Fu
st

er
ia

45 m²

+

espais
compartits

Habitatges de petites dimensions que es 
complementen amb els espais compartits.

cooperativa cessió ús c/Argentera

40m2

45 m²
+

espais compartits

65 m²
+

Habitatges amb diferents superfícies per  unitats de 
convivència diverses, que es complementen amb els espais 
compartits.

cooperativa cessió ús c/Gustavo Bécquer

estanys i depòsits d’aigua pluvial
terreny permeable

cobertes de recollida d’aigues pluvials

canals de rec

40 m²

40 m²

55m2

40m2

40m2

70m2

Tipologia flexible que permet adaptar la 
superfície dels habitatges a les 
necessitats de les persones que hi viuen.

80m2

habitatges públics lloguer

Ascensor (Jardins del Consolat - plaça Mons)1

1

Conservació dels Jardins del Consolat.2

2

L’antic Consolat, nou equipament per al barri.3

3

Plaça de l’aigua. (Bassa i dipòsit de recollida d’aigua).4

4

Ascensor, connector entre el parc, la plaça de l’aigua i el viaducte.5

5

Reubicació de la pista esportiva (Vestidors i aparcament en PB).6

6

Camins, mobilitat a peu i en bicicleta.7

7

Parc lineal connector del corredor verd. Conservació del patrimoni natural existent8

8

Plaça del barri de Vallcarca. (Mercat a l’aire lliure). Connector amb el parc del Putxet.9

9

Dipòsit d’aigua (Sistema de rec pels horts i el parc).10

10

Horts urbans (Espai productiu i social).11

11

´Plaça Mirador.12

12

Ascensor (servirtud de pas, espai públic - privat).13

13

Revalorització del patrimoni hídric.14

14

Carrer de prioritat invertida (connexió plaça de la Farigola).15

15

Conservació de l’arbrat existent.16

16

Nova parada de l’autobús. Millora de la mobilitat.17

17

nova plaça central del barri

prolongació del c/Calendau

conservar edificis existents

mantenir el parcel·lari antic

trasllat pista de bàsquet

Aprofitament d’aigua i recs

Plànol detall. Projecte d’espai públic.
Escala 1:500

Secció 2
Escala 1:500

Secció 1
Escala 1:500

Planta proposta
Escala 1:1.000

Espais col·lectius i tallers 
en planta baixa.Horts comunitaris.

Ascensor: connexió antic 
Consolat amb horts.

Habitatges públics de lloguer 
amb terrats comunitaris

Plaça amb plantes baixes comercials. Ascensor de connexió entre l’Avinguda 
Vallcarca i carrer Gustavo Bècquer

REBROTAVALLCARCA

Un barri amb connexions 
potencials amb grans parcs 
verds i de presència d’espais 
verds productius a potenciar.

Un barri amb un teixit veïnal 
actiu i reivindicatiu amb una 
administració que vol construir 
ponts de confiança.

Un barri amb una difícil 
topografia i amb dèficits 
d’accessibilitat i comunicació 
interna i externa.

Un barri amb un patrimoni 
material a recuperar i un 
patrimoni immaterial que 
posar en valor.

Un barri amb un teixit 
residencial de baixa densitat 
desaparegut, sense teixit 
comercial i amb dèficit 
d’habitatge.

Un barri en transició cap a un 
planejament més adaptat,  
amb coexistencia de plans en 
vigor i plans en procés de 
canvi.

Punt informatiu al barri
Espai permanent a un local al barri 
on informar-se de l’estat del 
projecte, fer propostes i formar-se 
amb tècnics especialitzats.

Espais informatius
Crear lloc web amb 
informació del procés.
Seguiment en els Consells de 
barri.

Una proposta 
de procés per 
arribar a un 

model de barri 
compartit

       AGENTS I VALORS
Arribar a una sèrie de valors mínims compartits pels 
agents implicats per posar en marxa el procés.

                  ESPAIS I EINES
Posar en joc diferents espais que assegurin els valors del procés i que 
siguin compatibles amb diferents nivells d’implicació en el procés.

                      SEQÜÈNCIA
Plantejar un calendari de treball per a visibilitzar el procés i els objectius, 
a més d’assegurar la circulació de la informació entre els diferents espais.

RESULTATS          VISIÓ DE FUTUR
Visions de barri per temes, que han de ser debatuts 
i validats en el procés

Obertura web

Obertura 
punt 
informatiu.

Jornada 2 
Prioritzacions.

Jornada 1
Posada en comú.

Aprovació 
inicial

Aprovació 
final

Aportació propostes

Aportació propostes

Retorn inform
ació

Retorn inform
ació

Retorn inform
ació

Retorn inform
ació

Possibles al·legacions

Retorn inform
ació

Retorn inform
ació

Retorn inform
ació

Exposició dels 
projectes 
guanyadors 
concurs.

Informació 
Consell de barri.

Jornades participatives
Espais de treball oberts a a tot els 
agents amb persones expertes 
facilitadores i tècnics especialistes.

Espais de negociació
Espais per desembussar el 
procés amb representants de 
cada col·lectiu participant.

Espais d’aprovació
Espais de presa de decisió final: 
plenari de districte i municipal.

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL

REPROGRAMAR ELS ESPAIS 
URBANS I LES FUNCIONS 
AMBIENTALS

REFORÇAR LA IDENTITAT DEL 
BARRI I LA SEVA INTEGRACIÓ 
URBANA

RECUPERAR L’ESPAI PÚBLIC I 
EQUIPAR EL BARRI 
RECUPERANT ELS LLOCS DE 
MEMÒRIA

Informació 
Consell de barri.

Jornada 3 
Acord MPGM.

Jornada 4
Devolució.

Jornada al carrer. 
Festa Major

Aportació propostes

Informació 
Consell de barri.

Informació 
Consell de barri.

Una proposta 
de MPGM que 
respongui a les 
necessitats del 

territori

Una MPGM 
reconeguda 
entre tots 
els actors 
implicats

Un espais 
participatius 
estables i de 

confiança 
amb valors i 

objectius 
compartits

Transparència
Infomar en tot moment 
dels projectes al barri.

Formació
Capacitar la gent per donar 

propostes elaborades.

Obertura
Recollir i respectar totes les 

visions en igualtat.

Deliberació
Reconèixer el valor de la 

discussió per arribar a punts 
d’acord.

Compromís
Respectar els acords presos.

Entitats veïnals

Propietaris

Veïns i veïnesTècnics

Administració

Seguiment
Donar continuïtat i 

legitimitat als espais de 
treball.

vallcarca vallcarca

vallcarca
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