
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

» Nota de premsa 

22 de juny de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

El futur de Vallcarca s’arrelarà a la seva història, 

patrimoni i potencial hídric 
 

» El jurat escull la proposta ‘arrels’ com a guanyadora del concurs d’idees convocat 

per l’Ajuntament per a la futura ordenació urbanística del barri, ja que respon als 

requisits demanats d’una manera ben integrada en el territori 

 

» El projecte optimitza els recursos existents, especialment les infraestructures; 

mostra una especial sensibilitat amb el patrimoni històric i identitari del barri, i 

destaca la condició de conca hídrica formada per les rieres Vallcarca i Farigola 

 

» Des d'ara i fins al desembre, es durà a terme un procés de participació en què 

treballaran el consistori, les entitats veïnals i l'equip guanyador i els de les quatre 

mencions especials per debatre i millorar la proposta final  

 

» L’objectiu és disposar d’un document de base per tal que al gener s’iniciï la redacció 

de la Modificació del Pla general metropolità que reculli les demandes veïnals i 

permeti reactivar el barri 

 

El futur de Vallcarca va prenent forma. El consistori ha donat a conèixer la proposta 

guanyadora del concurs d’idees per definir una nova ordenació urbanística de la part del barri 

de Vallcarca afectada per la Modificació del Pla General Metropolità Hospital Militar-Vallcarca, 

al districte de Gràcia.  

 

Es tracta del projecte ‘arrels’, presentat per l’equip de l'arquitecte Carles Enrich. Ha rebut una 

valoració de 95 punts sobre 100 per part del jurat del concurs, que ha considerat que respon a 

tots els requisits d’una manera ben integrada en el territori. 

 

L’ordenació proposada es basa en potenciar i optimitzar els recursos existents, especialment 

les infraestructures, i mostra una especial sensibilitat amb el patrimoni històric i identitari del 

barri. A més, destaca l’aigua com a patrimoni del barri i posa en valor la condició de conca 

hídrica formada per les rieres Vallcarca i Farigola. 

 

En roda de premsa, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha 

destacat que el concurs respon a la voluntat de "recuperar la identitat del barri de Vallcarca", i 

és producte "d'una forma de fer urbanisme molt diferent a la de l'MPGM de 2002, que no 

permetia preservar les cases baixes i la trama urbana característiques" de l'àmbit. "L'objectiu 

compartit és deixar enrere la situació de bloqueig actual i reactivar al més aviat possible 

Vallcarca des del punt de vista social i veïnal per poder aconseguir d'una vegada per totes que 

els veïns i veïnes se sentin orgullosos de com s'està definint el seu barri", ha afegit. 
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De la seva banda, el regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha explicat que la proposta guanyadora és 

resultat del treball conjunt de l’Ajuntament i els veïns i veïnes de Vallcarca, que finalment han 

pogut veure recollides les seves idees per al futur del barri en un projecte urbanístic que, al seu 

parer, s’escau molt millor amb les necessitats de la ciutat. “La idea resultant”, ha afegit Badia, 

“demostra que Barcelona necessitava un altre model urbanístic que potencia les cases taller i 

on el verd té un protagonisme fonamental; un urbanisme on hi caben altres models d’habitatge, 

com les iniciatives de les cooperatives d’habitatge”. “En definitiva, un urbanisme social”, ha 

reblat. 

 

Un nou impuls a Vallcarca 

 

El concurs ha permès atraure un total de 23 propostes per definir una base per formular la 

Modificació de Pla general metropolità per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, 

Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca. 

 

L’objectiu és donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, que du anys parcialment 

aturat des del planejament de 2002, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i 

activitats previstos. El resultat d’aquell planejament és un barri ple de solars buits i edificis en 

mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes 

les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa. 

 

Per revertir aquesta situació, els veïns i entitats van organitzar les jornades participatives ‘El 

barri que volem’, on van assenyalar la necessitat de revisar el model de barri per a Vallcarca. 

D’aquelles jornades en va sorgir la proposta de convocar un concurs d’idees a iniciativa 

municipal que recollís les conclusions i demandes veïnals sorgides d’aquest diàleg. 

 

Així doncs, el consistori va decidir convocar el concurs amb un plec tècnic que tenia com a 

principals objectius pensar una nova ordenació dels edificis que sigui coherent amb la tipologia 

de l’edificació pròpia del barri i adaptada a les demandes socials actuals; conservar el teixit de 

carrers i la trama urbana existents, i servir de base per a la posterior Modificació de pla general 

metropolità. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit d’ordenació del concurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

El jurat que ha valorat els projectes ha estat format per cinc representants veïnals –quatre de la 

Taula de Vallcarca i un de la FAVB–; cinc representants de l’Ajuntament –la tinenta d’alcaldia 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, un membre de la Regidoria de Gràcia, el regidor d’Habitatge, 

la gerent adjunta d’Urbanisme i el director de Model Urbà–; un representant de la propietat 

privada i cinc tècnics independents –un arquitecte o tècnic paisatgista designat pel COAC; un 

arquitecte especialista en planejament o desenvolupament urbà designat pel COAC; un 

arquitecte jove especialista en urbanisme de gènere designat per la ETSAB; un especialista en 

sociologia o similar designat per l’IGOP i un especialista en medi ambient–. 

 

 

Potenciant les ‘arrels’ de Vallcarca 

 

La proposta presenta un model de barri que recupera els valors identitaris, històrics i 

patrimonials de Vallcarca i respon a les demandes de les veïnes i veïns que han viscut la seva 

degradació els darrers anys. Per a la seva viabilitat, manté l’edificabilitat actual del planejament 

de l’MPGM de 2002, si bé en modifica la situació i el caràcter de l’edificació i és sensible amb 

l’espai públic en termes de continuïtat biològica i urbana com a element estructurant. L’àmbit 

del projecte es desenvolupa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una 

superfície de 15.443 m2. 
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 Optimització dels recursos existents.  

 

La voluntat de la proposta guanyadora és optimitzar al màxim els recursos existents, 

especialment les infraestructures. L'ordenació planteja una barreja entre la rehabilitació 

de l'edificació antiga i la inserció de nova planta amb l'objectiu de reconstruir el teixit del 

barri. 

 

L'edificació es concentra en el perímetre dels àmbits AA6 i UA4, i es manté un 65% del 

sòl total com a superfície permeable d'ús productiu, garantint-ne l’accessibilitat de les 

persones i la continuïtat hídrica i biològica. El projecte planteja convertir l'àmbit de 

planejament i l'entorn immediat en un espai productiu en tots els sentits: agricultura, 

energia i comerç. En aquest sentit, es disposa de 2.570 m2 d'horta gestionada per la 

comunitat, un espai polivalent de 1.000 m2 per a usos temporals com mercats 

d'intercanvi de productes de proximitat, un centre de producció d'energia verda per la 

comunitat veïnal amb una pèrgola de 300 plaques fotovoltàiques i una caldera de 

biomassa amb un dipòsit de 24 m3, i entre 2.800-4.500 m2 d'espais habitacionals 

productius, distribuïts en les diferents plantes, que han de suposar la reactivació del 

barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al patrimoni identitari del barri, els casals de Can Carol i Canals i Junyer 

formaran part del sistema de connectivitat hídrica i biològica, alhora que suposaran dos 

punts d'activitat connectats. Es planteja la reubicació de la pista de bàsquet temporal i 

es consolida l'Hort de la Vida i l'espai de petanca del carrer de la Farigola com a nous 

espais públics autogestionats per les veïnes i veïns del barri. També es plantegen 

espais indefinits amb usos temporals, i es posa en valor les fonts actuals com a punts 

de trobada i recuperació del patrimoni intangible dels usos socials al voltant de l'aigua.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L'edificació estarà en contacte amb els carrers actuals per optimitzar els accessos, 

instal·lacions i serveis de la xarxa existent. La nova ordenació recupera el caràcter del 

barri, adaptant-se a la topografia i minimitzant els moviments de terra. S’aposta per 

rehabilitar les edificacions afectades en el planejament actual i construir nous habitatges 

en continuïtat amb la morfologia urbana i tipologia edificatòria del casc antic de 

Vallcarca, prolongant els carrers Argentera i Calendau i consolidant Gustavo Bécquer i 

l’avinguda Vallcarca com a nous espais urbans. 

 

 Estratègia hídrica.  

 

El projecte posa en valor la condició de conca hídrica formada per les rieres Vallcarca i 

Farigola, entenent la seva escala territorial, i es considera l’aigua com a patrimoni del 

barri. La idea és desenvolupar una estratègia de continuïtat hídrica per generar un espai 

productiu autosuficient a partir de l'acumulació i canalització de les aigües de pluja que 

provenen de les superfícies de captació més properes per al seu aprofitament per al 

reg, reactivant d'aquesta manera el sistema hídric de les antigues rieres. Així, els nous 

camins s’acompanyaran de sistemes de conducció d’aigua. 

 

Es disposaran basses d'acumulació en punts estratègics que permetran depurar l'aigua 

i, alhora, convertir-se en nous punts de trobada per als veïns, potenciant la comunitat. 

Per exemple, al solar de la Pedrera s’hi preveu un sistema de basses que permetrà als 

veïns banyar-se en aigües netes. I es posaran en valor les fonts existents com a espais 

de trobada amb aigua potable provinent de les mines. A més, s’instal·larà un canal de 

reg soterrat en els vials actuals per conduir l'aigua fins a les basses de distribució de les 

hortes. Es tracta d’una estratègia hídrica similar a la del park Güell, que utilitza els 

elements propis de la urbanització per a conduir l'aigua pels senders de forma 

controlada, en comptes de deixar-la caure pendent avall.  

 

Quant als edificis, l’aigua de pluja acumulada a les cobertes, amb una superfície de 

4.420 m2, servirà per a usos domèstics dels edificis, tot garantint la qualitat de l’aigua de 

boca i el seu posterior reciclatge com aigües grises per abastir els banys. 
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 Continuïtat biològica i del verd.  

 

Pel que fa als espais verds del barri, ‘arrels’ vol afavorir la connectivitat de la fauna i la 

flora entre el Bosc de Turull i el Turó del Putxet. Es preveuen, a més, plantacions en 

alguns dels actuals solars buits (Pedrera i plaça de la Farigola) i en els carrers del casc 

antic de Vallcarca que esdevindrà peatonal, amb la qual cosa s’elimina l’espai dels 

cotxes a favor de les persones i arbres. També es reforcen els jardins del Consolat i de 

Can Carol per la seva riquesa morfològica i pel seu valor patrimonial. Amb aquestes 

accions, s’aconsegueix garantir la connectivitat biològica fins als jardins de Manel 

Blancafort i Mercè Rodoreda i evitar barreres arquitectòniques.  

 

La superfície permeable aterrassada funciona com un gran espai verd productiu. La 

previsió, segons el projecte, és plantar 54 arbres fruiters en les superfícies 

aterrassades. I les noves experiències d'horts comunitaris gestionats pels veïns, com 

l’exemplar hort del carrer Farigola, reforcen la possibilitat de disposar d'un gran espai 

destinat a l'horta. A més, s'incorporaran plantacions d'espècies enfiladisses i tapissants 

de fulla caduca en les pèrgoles de les cobertes dels habitatges per afavorir la continuïtat 

del verd. 

 
 

 

 Edificació i diversitat d’usos.  

 

El projecte planteja tipologies que s’adaptaran a les alineacions dels carrers existents i 

s’adossaran a les mitgeres de les edificacions actuals. La nova edificació serà de planta 

baixa (PB) + 1, PB+2 o màxim PB+3, i la tipologia d’habitatge és flexible en funció dels 

usuaris. Es disposarà d’habitatges de 40-75-90-120 m2, amb la possibilitat d’ampliar-se 

i sumar espais annexes. 
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Les agregacions seran unitats d’edificació petites amb nombrosos accessos des del 

carrer, evitant grans panys de façana continus. Les obertures en façana seguiran la 

lògica i els sistemes tradicionals de les cases antigues de Vallcarca, amb forats 

verticals, balcons, persianes de llibret, porticons, galeries a la part posterior, etc. 

  

Així mateix, es contempla un model de cooperativa d’habitatges, obtenint un conjunt 

amb moltes variacions: habitatges amb tallers satèl·lit per reactivar les plantes baixes 

del barri; habitatges-estudis d'una sola habitació, i habitatges de 2-3 habitacions i espais 

comunitaris que permeten prolongar la vida comunitària i veïnal, com ara cuines, espai 

de treball compartit, bugaderia, espai polivalent, espais per a convidats, magatzems i 

trasters. Cada família disposarà d’un habitatge propi però la resta dels espais són d’ús 

comú i la majoria de serveis són compartits. Els edificis han de garantir el mínim 

impacte ambiental possible, i s'aconseguirà el confort ambiental en els habitatges amb 

el mínim consum per reduir costos i evitar casos de pobresa energètica. 

 

La rehabilitació del conjunt afectat de la zona AA5 haurà de garantir l'eficiència 

energètica i respectar l'estructura original així com la composició de les façanes, 

millorant bàsicament els aïllaments (façanes i cobertes). 

 

A l’Avinguda de Vallcarca es proposa un teixit molt porós, especialment en planta baixa, 

amb petits espais per al comerç de barri i tallers. Aquest ús terciari de petita escala 

estarà vinculat al dia a dia del barri, amb botigues d’alimentació, fusteries, tintoreries, 

lampisteries… Tot això suposarà llocs de treball que podran ser ocupats pels propis 

veïns del barri, amb la qual cosa es redueixen els desplaçaments per motius laborals. 

També es disposarà de tallers/estudis en les plantes tipus (reutilitzacions de les 

habitacions) i especialment en la planta coberta, entesa com un espai d'oportunitat. 
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 Continuïtat urbana i mobilitat.  

 

El projecte és sensible a la voluntat de la ciutat de caminar cap a un espai públic amb 

prioritat per al vianant i menys protagonisme del vehicle privat. En aquest sentit, s’entén 

l’àmbit UA4 i AA6 com una superilla on no s’hi podrà circular amb vehicle motoritzat. 

Així, per descongestionar l’entorn es proposa un espai d’estacionament just a sota de la 

pista esportiva coberta amb capacitat per a 64 cotxes que aprofitant la cota original del 

terreny sense necessitat de fer cap tipus d'excavació. Es tracta d’una superfície 

polivalent que pot admetre altres usos en un futur o de manera temporal i/o parcial. Per 

altra banda, garanteix l'accés de serveis, transports mercaderies, subministres, etc. a 

tota l’illa des del punt central. 

 

L’avinguda de Vallcarca es projecta amb un sol sentit de circulació, amb la qual cosa es 

permet ampliar les voreres i eliminar un carril per als cotxes, i l’avinguda de la República 

Argentina absorbirà el trànsit en sentit descendent. I al carrer de Gustavo Bécquer 

s’elimina el carril d’estacionament i es redueix el de circulació a 2,80 metres per 

disminuir la velocitat i la contaminació ambiental i acústica, guanyant alhora espai a la 

vorera i convertint la via en un nou eix urbà.  

 

 

Guanyadors de les mencions especials 

 

A més d’escollir el guanyador, el jurat ha atorgat mencions especials a quatre projectes més, 

que són els següents: 

 

 ‘Vallcarca rebrota’, de l'equip format per Raons Públiques; Celobert Arquitectura, 

Enginyeria i Urbanisme, i Lorena Rius Verdaguer. El jurat considera que engloba de 

forma adequada molts dels criteris demanats. 

 ‘Equilibrista’, de l'equip format pels arquitectes Lluís Cantallops, Marta Vicente, Marta 

Bayona i Albert Valero. Es valora la seva visió de connector verd, ja que resol de forma 

innovadora la connectivitat transversal, lligant els espais de forma molt clara en el seu 

interior, on col·loca la plaça, destacant el valor i les possibilitats dels espais tous i 

fomentant així la permeabilitat del barri. 

 ‘Grapes’, de l'equip format per Pablo Roel, Eva Sánchez i Antonio Santiago. Es 

considera una opció molt interessant perquè es planteja com una evolució de la casa 

pati suburbana, a mig camí entre el planejament vigent i el teixit del barri existent. 

 ‘Una plaça i dos camins’, de l'equip format per Flores&Prats Arquitectes; Ricard Fayos i 

Antoni Ramon. El jurat posa en valor la gran sensibilitat del projecte, en especial a l’hora 

de tractar l’escala i el gra de l’edificació en relació amb el teixit existent, fent-ho en 

concordança amb els criteris de model de barri. 
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Calendari i propers passos 

 

Un cop conegut el projecte guanyador, des d’ara i fins al desembre es durà a terme un procés 

de participació en què el veïnat, l’Ajuntament i l'equip guanyador, així com els quatre equips 

amb mencions especials, treballaran per definir un document compartit que permeti iniciar la 

redacció i tramitació d’una Modificació del Pla general metropolità que reculli les expectatives i 

demandes veïnals i permeti deixar enrere la situació de bloqueig actual del barri. 

 

Mentre dura aquest procés, seguirà vigent la suspensió de llicències d’un any decretada l’abril 

passat per al conjunt de sòls que queden dins l’àmbit del concurs. L’objectiu és poder estudiar 

el futur d’aquests solars en coherència amb la nova ordenació urbana que resulti del concurs, i 

evitar que s’hi produeixin intervencions que no s’ajustin a la morfologia del barri. 

 

Per això, durant aquest període no s’atorgaran noves llicències d’edificació de nova planta, les 

que comportin una intervenció global en els fonaments o en l’estructura de l’edifici, i les que 

impliquin substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural.  


