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0_L’espai públic a BCN 

La ciutat de Barcelona ha estat històricament molt lligada a l’urbanisme i al disseny de l’espai públic. 
Les actuacions dutes a terme als anys 80, a partir de la implantació de l’ajuntament democràtic, van 
esdevenir referents mundials en el món de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny. 

Aquestes actuacions responien de forma exemplar, com tot bon disseny, als reptes de la ciutat 
d’aquell moment. L’espai públic va ser considerat una eina per a equilibrar i dotar de qualitat tota la 
ciutat, des dels barris més centrals fins als que en aquell moment es consideraven barris perifèrics.  

Entendre l’espai públic com a espai d’urbanitat, com a espai estratègic, com a espai catalitzador del 
reequilibri a la ciutat, esdevingué la veritable revolució. 

Aquesta estratègia, va cristal·litzar en una forma de fer i un llenguatge formal que responia a les 
necessitats d’aquell moment, que sumada a una sèrie d’esdeveniments mundials i polítiques 
exteriors, van fer que Barcelona (el Model Barcelona) fos reconeguda arreu del món. 

Avui, 40 anys després d’aquelles actuacions, la ciutat, el país, el món, està emmarcat en un altre 
context, afronta altres reptes, alguns urgents. L’estratègia és la mateixa, considerar l’espai públic 
com a motor de canvi, com a espai on fer evidents els debats, els reptes i les oportunitats. Hereus 
d’una tradició i una forma de fer, conscients de la responsabilitat d’adaptar-la als nous reptes urbans 
contemporanis: ambientals, socials i econòmics. 

Davant noves necessitats i nous reptes, sota noves òptiques i mirades diverses, és necessari utilitzar 
altres eines de disseny, innovar, tenir en compte nous paràmetres i integrar noves disciplines; per 
continuar i actualitzar la forma de fer ciutat, i que Barcelona continuï sent una ciutat saludable per 
als seus habitants, a la vegada que un referent per a altres ciutats. 

 

1_Reptes contemporanis 

Resposta a la Emergència Climàtica: transició ecològica 

Actualment hi ha un consens científic 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. 

Segons els últims estudis del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, si la 
temperatura mitjana global de la Terra supera 1,5 ºC d’augment provocaria danys irreversibles per a 
la nostra supervivència. Si se segueix el ritme actual d’emissions, podem arribar fins als 3 ºC a finals 
de segle. Cal, doncs, orientar urgentment tot el sistema per deixar a 0 les emissions de carboni el 
2050. 

De fet, aquest augment de la temperatura ja és observable a Catalunya, on la temperatura mitjana 
anual ha augmentat gairebé 1,2 °C en els últims 65 anys. Si se segueix el ritme actual d’emissions, és 
probable que la temperatura mitjana del planeta pugui arribar a augmentar més de 3 °C a finals de 
segle.1 

Ara mateix estem en una situació d’emergència, durant l'any 2021 a la ciutat de Barcelona es van 
activar tots els protocols d'emergència ambientals que existeixen: van haver 14 episodis de risc de 
caràcter ambiental/natural: 10 episodis relacionats amb condicions meteorològiques extremes 

                                                 
1
 Declaració emergència climàtica de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 
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(temporals marítims, ventades, altes temperatures), 3 episodis de contaminació ambiental (mala 
qualitat de l’aire per PM10) i 1 episodi de risc d’incendi forestal2. L’any 2020, van haver 11 episodis 
d’aquestes característiques, dels quals un va ser crític, el temporal Glòria. Es preveu que els episodis 
de risc ambiental vagin en augment en els propers anys. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que els factors de risc ambientals són responsables 
del 24% de la càrrega de morbiditat mundial i del 23% de totes les morts a escala global. 
Concretament a Europa representen 1,4 milions de morts a l’any3. 

La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, de 15 de gener de 2020, proposa un seguit 
d’estratègies i accions concretes dins d’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.  

Som una ciutat mediterrània, una de les més denses d’Europa, amb una població d’1.6M d’habitants 
en una superfície de 102 Km2, tenint així una densitat mitjana de població de 16.378 hab/Km2, sent el 
districte de l'Eixample el més dens amb 36.086 hab/Km2.4  

La ciutat està configurada per un teixit urbà continu i compacte. Dues característiques que són 
positives en termes d'eficiència urbana, sempre i quan l'espai públic existent tingui les 
característiques apropiades que  permetin aportar els serveis socials i ambientals que la densitat de 
població necessita. En aquesta relació és on rauen els reptes actuals i les necessitats de millora de 
l'espai públic. 

Construir una ciutat saludable ha de ser l’eix vertebrador de les polítiques públiques. Si construïm 
una ciutat que no sigui saludable, no serà habitable a llarg termini. La densitat i compacitat de la 
ciutat ens situa en una posició positiva respecte l’emergència climàtica, però l’espai públic no.  

El Districte paradigmàtic d’aquesta densitat amb un espai públic que no compleix els requeriments 
socials i ambientals és l’Eixample: com ja hem mencionat, és el Districte més dens de la ciutat i al 
mateix temps el Districte amb menys m2 de verd urbà per habitant. Mentre la OMS recomana que els 
nuclis i ciutats disposin com a mínim de 10-15 m2 d'àrea verda per habitant, l’Eixample es troba en 2 
m2 per habitant. 

Aquesta densitat i manca de verd se li afegeix que cada dia la travessen 350.000 vehicles motoritzats 
(més que les dues Rondes de Barcelona), sent així el districte amb més contaminació i població 
exposada. De mitjana al 2019 va tenir nivells de NO2 de 50 μg/m3 quan el límit recomanat per l’OMS 
és de 40. És també la zona de la ciutat, juntament amb Sant Martí, amb més casos d’asma infantil, 
segons l’estudi d’ISGlobal del 2020 i té els dos carrers amb més sinistralitat de la ciutat, Gran Via i 
Aragó. 

Aquesta situació provoca que estem per sobre dels nivells de contaminació de l’aire que permet la 
Unió Europea: 1 de cada 4 escoles s’exposa a excés de NO2 i el 35% de la població està exposada a 
excés de NO25. 

                                                 
2
 Resum Balanç episodis 2020-2021. Departament de Resiliència. Ajuntament de Barcelona 

3
 Pla Natura Barcelona, 2021 - 2030. Ajuntament de Barcelona 

4
 Paris: 20.641 hab/km2,  

Amsterdam: 4.439 hab/km2 

Madrid: 5.304,4 hab/km2 
5
 Informe qualitat de l’aire i impacte en salut a Barcelona 2019. ASPB  
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En el rànquing sobre 1000 ciutats europees realitzat per ISGlobal, l’Area Metropolitana Barcelona és 
la 6a ciutat pitjor posicionada en mortalitat provocada per emissions de NO26. 

7 

Si Barcelona complís les recomanacions de l’OMS per NO2 i per PM2,5 s’evitarien al voltant del 7% de 
les morts naturals (unes 1000 morts anuals), un 11% dels casos de càncer de pulmó (uns 110 casos 
anuals) i un 33% dels casos nous d’asma infantil (uns 525 casos anuals)8. 

Davant d’aquestes dades, un nou model urbà es fa necessari, un model urbà que pugui compensar la 
densitat de la ciutat amb les condicions ambientals i socials en el seu espai públic.  

El repte és clar: mitigar els efectes del canvi climàtic a la ciutat, i adaptar-se de la millor forma 
possible. Garantir que al 2050 hi podrem seguir vivint. I això passa per dues grans accions: deixar de 
contaminar i naturalitzar.  

Recuperar una Ciutat a escala humana 

Barcelona és una ciutat global i al mateix temps és una ciutat de barris. Al davant tenim el repte de 
trobar l’equilibri entre la dimensió global de Barcelona amb la vida quotidiana que necessiten els 
seus veïns i veïnes. 

L’escala humana també s’ha de recuperar en l’espai públic i específicament als carrers de la ciutat. 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 ha quedat 

                                                 
6
 https://isglobalranking.org/ca/city/barcelona-area-metropolitana/#air 

7
 https://www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos 

8
 Informe qualitat de l’aire i impacte en salut a Barcelona 2019. ASPB  
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reflectida en vies i carrers pensats per al trànsit privat, on els vianants i els ciutadans han quedat 
desplaçats a les vores, mentre que el vehicle privat ocupa el centre i acaba 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.  

En aquests moments més del 50% de la superfície dels carrers de Barcelona està destinat a l’ús del 
cotxe9. Aquesta situació té impactes enormement negatius en termes ambientals, ja ho hem 
comentat, però també en l’esfera social. És conegut el llibre “Livable Streets” de Donald Appelyard  
en què demostrà que la intensitat de trànsit en un carrer és inversament proporcional a les relacions 
socials que estableixen entre ells els veïns i veïnes que hi viuen. Altrament es tracta d’una situació 
totalment injusta, en el que els usuaris de vehicles sent minoritaris en termes quantitatius ocupen 
molt més espai que la resta d’usuaris que són majoritaris. 

 

Si volem avançar cap una ciutat amb múscul i cohesió social ens cal actuar per revertir aquesta 
situació. 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. Moltes altres ciutats també ho estan fent: Paris amb la ciutat dels 15’ o 
Estocolm amb la ciutat d’1’. 

També cal adaptar el disseny de l’espai públic a la vida quotidiana per fer d’ell un espai més amable 
amb les persones, aplicant perspectiva de gènere i prioritzant les necessitats dels perfils més fràgils 
com són infants i gent gran. 

En l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona que van contestar 4000 nens i nenes 
de 10 a 12 anys l’any 2016, el 34% dels infants de Barcelona no estaven prou satisfets amb el barri on 
viuen, la meitat dels infants de la ciutat (47%) no estaven prou satisfets amb els espais per jugar i 
divertir-se al seu barri i el 38% dels infants no jugaven ni passaven gaire temps a l’aire lliure (“mai”, 
“gairebé mai” o, com a molt, “1 o 2 dies a la setmana”).  

Que els nens sentin la ciutat com un espai amable, confortable i segur, és clau per a que es 
desenvolupin d’una forma saludable física i mental. Nombrosos estudis demostren la relació entre el 
joc a l’espai lliure i la salut mental i física dels nens.   

A més, dissenyar un espai públic més amable per a les persones de l’espai públic, reforça el teixit 
comercial. Estudis científics recents demostren, creuant volum de vendes amb dades d’actuacions de 

                                                 
9
 Font: Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà  2019 
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pacificació a ciutats espanyoles (entre elles Barcelona), conclouen que els comerços localitzats en 
entorns de vianants tendeixen a registrar major volum de vendes que els comerços localitzats on no 
s’hi han dut a terme aquestes actuacions10. 

El repte és clar: hem de recuperar espai públic i dissenyar-lo per a les persones. 

Construir la Barcelona Metropolitana 

Barcelona té reptes que només es podran encarar amb perspectiva metropolitana.  

L’exemple més clar és en la mobilitat: el 60% de l’1,4 milions de desplaçaments diaris dins la ciutat 
son de connexió (per entrar o sortir de la ciutat). Això implica que no només hi ha d’haver una gestió 
municipal de la mobilitat sinó un enfoc metropolità d’aquesta i la respectiva transició a mitjans de 
transport més sostenibles. 

També el repte de l’habitatge assequible ha de ser encarat amb mirada metropolitana: no tots els 
municipis tenen el múscul per crear habitatge públic però al mateix temps l’augment de preus del 
lloguer han afectat tots l’Àrea Metropolitana per igual.  

Finalment, també en el planejament necessitem construir una Barcelona metropolitana: 
planejaments com la regulació dels jocs d’atzar hauran de ser metropolitans per poder assegurar que 
la regulació en uns punts no implica un augment en altres zones. 

 

2_Estratègies del nou model urbà 

Transformació sistèmica a la ciutat 

A diferència d’altres moments en el que la ciutat abordava transformacions de grans àmbits, en 
aquests moments parlem de múltiples transformacions distribuïdes per tota la ciutat, de menor mida 
però gran ambició: la millora global de tota la ciutat. Necessitem una regeneració sistèmica amb 
l’objectiu de fer front als dos grans reptes urbans del moment: la justícia social i el canvi climàtic 

Naturalitzar 

Hem de renaturalitzar la ciutat i per fer-ho, hem de redefinir el mateix concepte de ciutat. Les ciutats, 
històricament, s’havien construït al marge dels cicles naturals. Ara, però, veiem que l’única manera 
que les ciutats puguin perdurar és reconnectant-les 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. Cal 
repensar la ciutat heretada per reconnectar-la amb aquesta xarxa biològica.  

Naturalitzar vol dir fonamentalment recuperar les condicions ambientals saludables.  

Per tant, el primer que cal és deixar de contaminar. De res servirà incrementar el verd a la ciutat si 
abans no reduïm les fonts contaminants. Tal i com descriu el Pla Clima de Barcelona una tercera part 
de les emissions de CO2 de la ciutat provenen del transport. Per això són essencials les mesures de 
gestió de la mobilitat, com la Zona de Baixes Emissions,  que avancin cap a la reducció de les 
emissions en el transport, tal i com estan fent tantes altres ciutats en el món. 

 

Després cal recuperar espai públic, com ja hem mencionat, més del 50% de l’espai públic està dedicat 
als vehicles motoritzats. Hem de poder recuperar aquest espai destinat al vehicle motoritzat per a 
noves infraestructures verdes, usos socials, i mobilitat sostenible, i això s’ha de planificar, estructurar 
i connectar.  La manera més ràpida i eficient de fer-ho és mitjançant actuacions tàctiques, que 

                                                 
10

 Yoshimura et al. Pedestrianitzation in urban districts: Economic impacts in Spanish Cities. 2021 
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permeten modificar funcionalment l’espai amb pocs recursos, i avançar cap a la seva transformació 
definitiva.  

El cas de les noves terrasses en calçada és un bon exemple. Coincidint amb el període de 
desconfinament i davant les restriccions d’aforament imposades a les activitats de restauració,  

l’ajuntament va optar per obrir la possibilitat d’ocupar espai en calçada per a noves terrasses per tal 
d’afavorir la viabilitat dels establiments i fer-ho de manera compatible amb un espai públic més viu i 
accessible i el compliment de les mesures sanitàries. Aquesta opció va permetre la ubicació de 
gairebé 1500 noves terrasses en calçada, d’una manera àgil gràcies a una solució provisional, fet que 
va significar salvar almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona. Un 
cop assolit l’objectiu d’impuls econòmic, ara és el moment de consolidar les terrasses i d’integrar-les 
en el paisatge urbà. Per aquest motiu l’Ajuntament va impulsar el disseny de 4 nous mobles terrassa 
que permetran a partir del mes vinent la substitució de les terrasses provisionals pels nous mobles. 

Deixar de contaminar, recuperar espai i incrementar el verd urbà. Cal destacar que el verd urbà 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.  

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.  

Amb el Pla Natura incrementarem 160 hectàrees entre el 2015 i el 2030: guanyarem així 1 m2 més de 
verd per habitant. 

El pla que millor explica el procés de naturalització a al ciutat és Superilla Barcelona. Un procés que 
permetrà convertir  1 de cada 3 carrers en carrers verds construint una veritable infraestructura verd 
i social  per a tota la ciutat, un veritable canvi sistèmic, que significarà la millora de la qualitat 
ambiental i més espais d’ús social a tota la ciutat. 

Segons un estudi de ISGlobal presentat al 2019, 664 morts prematures es podrien evitar cada any si 
s’implantés el model Superilles a tota la ciutat11. L’estudi indica que per a una distribució equitativa 
dels impactes beneficiosos de la salut, el model s’ha d’implementar de forma consistent a tota la 
ciutat.  

 

                                                 
11

 Mueller et al. Changing the urban design of cities for health: The Superblock Program. ISGlobal 2019 
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Aproximar 

Podríem dir que Barcelona és ja la ciutat dels 15 minuts perquè com hem mencionat a l’inici som una 
ciutat densa i compacta, una ciutat de distàncies curtes gràcies als enormes esforços que s’han fet 
durant les darreres dècades per dotar al  conjunt de barris de la ciutat dels equipaments essencials 
que necessitem per a la vida quotidiana. Una estructura urbana equilibrada que pot facilitar els 
desplaçaments sostenibles, el comerç de proximitat i els vincles relacionals de barri. 

El que ara cal és facilitar i fomentar l’ús d’aquesta ciutat de distàncies curtes, transformant l’espai 
públic en un espai on sigui fàcil i agradables moure’s caminant, però també amb bicicleta i transport 
públic. Per aconseguir-ho, és imprescindible tenir un transport públic eficient i que arribi a tot arreu. 
Partim d’una bona situació: el 99% de barcelonins i barcelonines tenen una parada de metro a menys 
d’1km de casa seva i l’ús de l'autobús va créixer gairebé un 20% entre 2014 i 2019, gràcies a la 
implementació de la xarxa ortogonal. 

Però és també cert que hi ha zones on hi hem de posar més esforços per garantir la connexió dels 
ciutadans amb tota la ciutat: una de les grans innovacions recents ha estat el bus a demanda de 
Torre Baró, que ja té 860 usuaris registrats i que ara s’estendrà a Montbau i Vall d’Hebron. 

Actualment gairebé el 74% de desplaçaments diaris a la ciutat es fan a peu, en transport públic o en 
bicicleta i amb el Pla de Mobilitat Urbana l’objectiu és arribar al 81,52% al 2024. 

El repte actualment és aproximar i millorar la connectivitat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que podria fer un gran salt endavant d’aquí al 2030 amb algunes actuacions pendents a executar com 
és  finalitzar el tram central de la L9 i la L10, els carrils bus d’accés a Barcelona a la C-31 sud i nord, la 
C-33 i la B23, acabar la connexió del Tram per la Diagonal, allargar la línia groga fins a Sagrera i 
allargar la línia vermella fins a Lloreda. També serà imprescindible avançar en les estacions de Sants i 
Sagrera que ens permetrà una millor connexió nacional de la ciutat. 

Una ciutat i una àrea metropolitana més pròxima és també una ciutat que potencia els seus llaços 
comunitaris, com s’ha mencionat en el punt anterior, la intensitat de trànsit en un carrer és 
inversament proporcional a les relacions socials que estableixen entre ells els veïns i veïnes que hi 
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viuen. Però també és una ciutat que aposta per un comerç de proximitat, que dota de vida els barris i 
fa possible un altre model econòmic. 

Per a potenciar aquest comerç, el que s’observa en els estudis desenvolupats és que els eixos i zones 
comercials amb major atracció i ocupació comercial de l’àrea metropolitana de Barcelona són carrers 
per a vianants i les actuacions de pacificació suposen un augment de la facturació per part dels 
comerços. El que també veiem és se sol sobreestimar el percentatge de clients que accedeixen en 
cotxe al comerç: es percep que representa entre un 10-20% però representa un 5-10%.12 

Col·laborar 

En aquest nou model de ciutat que posa a veïns i veïnes al centre també ho fa alhora de comptar 
amb la seva participació per a definir-ho: actualment ja no es plantegen transformacions urbanes 
sense treballar-les amb el veïnat.  

El procés de transformació urbana no tindrà èxit si no es fa del braç de la ciutadania: és un projecte 
que hem de fer de manera col·laborativa i per sort, la ciutat ha innovat en aquest aspecte amb la 
creació d’una plataforma de participació com la plataforma Decidim, que permeten definir i ajustar 
les propostes d’acord amb les veritables necessitats de veïns i veïnes. 

També la ciutat ha innovat amb la celebració dels primers pressupostos participatius, amb un 
pressupost de 30 milions d’€ on van participar gairebé 40.000 barcelonins i barcelonines. 7 de cada 
10 projectes guanyadors eren relacionats amb pacificacions, carrils bici, entorns escolars i àrees 
verdes i de joc. 

 

3_Projectes  

La resposta als reptes existents a l'espai públic es concreta segons les estratègies establertes en els 
següents projectes i programes que conjuntament defineixen un nou mapa de regeneració urbana en 
l'espai públic 

SUPERILLA BARCELONA: UNA NOVA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL I SOCIAL PER 
BARCELONA 

Superilla Barcelona 

La reconfiguració del funcionament global de l’espai públic viari i específicament mitjançant un nou 
model de mobilitat que és més eficient i amable, que  redueix l’espai dedicat als vehicles motoritzats 
i els efectes negatius que provoquen, i prioritza transport públic, bicicleta i vianants, permet millorar 
les condicions ambientals i confortabilitat, ampliar l'espai destinat a usos socials com l’estada, el joc 
infantil, la trobada i alhora fomentar les activitats econòmiques de proximitat,  

El programa Superilla Barcelona té els objectius següents:  

- Crear una nova infraestructura verda a tota la ciutat: un de cada tres carrers de la ciutat 
seran eixos verds, per a una ciutat més segura i saludable.  

- Naturalitzar la ciutat: incrementar el nombre d'arbrat i la seva diversitat, incrementar les 
superfícies vegetals, afavorir la biodiversitat. 
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- Adaptar l'espai públic als impactes del canvi climàtic: millor gestió de l'aigua, control de la 
temperatura, ús de materials i solucions constructives de baix impacte ambiental. 

- 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. 

- Mantenir la identitat de cada àmbit de ciutat i aplicar les millores de manera homogènia.  

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’Almogàvers, 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.  

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 bidireccional (segregat en el sentit de pujada, i 
compartit amb l’autobús en el sentit de baixada). 

Les obres de transformació d’aquest carrer començaran al juny. 

 

LA TRANSFORMACIÓ DELS GRANS EIXOS DE LA CIUTAT 

Actualment, 3 de cada 4 desplaçaments de connexió en vehicle privat que es donen a la ciutat tenen 
com a origen o destinació l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es disposa de la tarifa d’una zona de 
transport públic. Un 50% del total de desplaçaments de connexió amb cotxe en dia feiner (uns 
350.000) tenen origen i destinació en municipis de la conurbació servida pel servei de metro o 

tramvia13. A més a més, també un 50% dels desplaçaments de connexió són potencialment atractius 
per a la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal ja que tenen origen o destinació a menys de 8 km 
del centre de Barcelona. 

Els grans eixos de la ciutat tenen un paper cabdal en el nou model de ciutat. Han de ser vies 
d’entrada i sortida, on el transport públic ha de guanyar pes, i enllaçar el millor possible amb l’àmbit 
metropolità, per tal de poder resoldre un dels reptes més urgents: la mobilitat metropolitana.  
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Per assolir aquest objectiu cal emprendre les transformacions d’aquests eixos incorporant el vector 
ambiental de forma valenta i contundent. Han de ser canals de transport públic, incorporar la 
bicicleta amb amplitud, com a mitjà de transport de mitges distàncies, resoldre amb cura i atenció els 
espais intercanviadors amb altres modes de transport, deixar de ser autopistes pensats 
exclusivament per al trànsit i guanyar urbanitat, potenciant el verd i la recollida d’aigua i els espais 
amables per al vianant.  

Meridiana 

La transformació de la Meridiana és l’exemple de com Barcelona vol que siguin les grans vies, 
transformant el seu caràcter 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 mitjana. 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. 

Actualment 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. 

Diagonal 

La transformació de la Diagonal de Barcelona en el seu tram central comença a partir de l’acord i 
conveni que l’Ajuntament 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.  
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Les obres de connexió del tramvia i urbanització de la Diagonal entre Glòries Catalanes i Mossèn 
Jacint Verdaguer començaran en les properes setmanes 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.  

Glòries  

La transformació de Glòries, 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 dona resposta a un reivindicació històrica dels veïns i veïnes i permetrà 
interconnectar i millorar la permeabilitat entre els quatre barris que la limiten. És, també, una 
operació clau en el procés de renaturalització 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.  

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.  

Actualment, ja ha entrat en marxa el túnel viari de sortida, properament entrarà en marxa el vial de 
sortida. S’està treballant en recuperar 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.  

NOUS PARCS CENTRALS 

A Barcelona, la ràtio de verd públic per habitant l’any 2020 és de 7m2 de verd urbà per habitant o de 
17,22 m214 (comptat amb NVDIS). En el Compromís pel Clima de 2015, Barcelona es va comprometre 
en guanyar 1m2 més de verd per habitant.  

El Pla Natura 2021-2030 esdevé el full de ruta per aconseguir aquest objectiu. Però no es tracta 
només de guanyar espai per al verd, es tracta de considerar el verd com una infraestructura verda 
funcional i ecològica, amb un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa 
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metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de la salut i adaptació al 
canvi climàtic.  

Els nous Parcs Centrals de diferents barris integren una gestió ecològica i adaptada al canvi climàtic, a 
la vegada que s’incorporen noves eines de gestió i corresponsabilitat. 

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”. 

Els treballs de reurbanització s’iniciaran al segon trimestre del 2022 i tindran una durada d’un any, 
amb un pressupost de 5 milions d’euros. 

Parc de Can Batlló  

El futur parc de Can Batlló defineix un nou espai verd al mig de la Bordeta on es podrà gaudir de 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. 

Les obres de reurbanització van iniciar-se a l’octubre del 202 i tindrà una durada de 13 mesos, amb 
un pressupost de 10 milions d’euros. 

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 delimitada pels carrers de l’Equador, del Montnegre, d’Entença i del Taquígraf 
Serra, i la creació d’un parc d’habitatges de protecció 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. 

Les obres de reurbanització s’iniciaran al segon trimestre del 2022 i tindran una durada d’un any, 
amb un pressupost de 3 milions d’euros. 
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LA REGENERACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC 

 

El centre històric és una de les zones que ha esdevingut més fràgil i que més ha experimentat 
processos de gentrificació i turistificació. Pateix un problema de saturació, amb una excessiva sobre-
ocupació de l’espai públic, problemes de convivència entre els diferents modes de mobilitat, 
molèsties derivades de l’excés de visitants, com ara el soroll, etc.; als que se suma una exclusió 
residencial per l’increment de preus de l’habitatge i una progressiva substitució de l’ús residencial 
permanent per l'ús residencial estacional i turístic. Això ha provocat la pràctica desaparició del 
comerç quotidià, i l’aparició d’una activitat monocultiu destinada al visitant: restauració, hotels, 
souvenirs, oci nocturn, etc.  

Cal reimpulsar Ciutat Vella amb el desplegament de diverses polítiques, però també repensant els 
seus espais públics, fent l’esforç de dotar-los de contingut de caràcter veïnal, aconseguir el difícil 
equilibri entre el caràcter global i metropolità amb el local. I alhora, emprendre el repte d’atendre i 
renovar les seves vores i les principals artèries, assignatures pendents des de fa molt de temps. 

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 pavimentació, 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 serà 
possible el pas de veïnat i serveis. En el subsòl 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. 

Les obres de transformació començaran de la Via Laietana començaran l’1 de març. 

Les Rambles 

La Rambla és un eix complex i divers integrat per una interessant seqüència d’espais singulars, 
majoritàriament corresponents 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 recuperació 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 reconeixement del traçat medieval. A aquest efecte es construeixen guals de grans 
dimensions i espais amb plataforma única en els encreuaments més estratègics. 
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Les obres de reurbanització de Les Rambles començaran a l’estiu. 

Les 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.  

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. 

LA INTEGRACIÓ DELS ENCLAUS ESTRATÈGICS 

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 en projectes urbans d’escala intermitja on l’alineació d’objectius i estratègies, la visió global i 
actuar de forma transversal té més sentit, pot donar major resultats i generar noves sinergies. 
Integrar el vector ambiental, amb una visió àmplia del patrimoni, emprar eines innovadores de 
planejament, i resoldre aspectes formals i programàtics des del projecte urbà, és un bona estratègia 
per afrontar les oportunitats i reptes que ofereix la ciutat en diferents enclavaments estratègics. 

Espai Firal de Montjuïc-Plaça Espanya 

L’espai firal de Montjuïc necessita un replantejament per millorar la seva relació amb els barris del 
voltant, guanyar habitatge, 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. 

Actualment s’ha dut a terme el procés participatiu per repensar el futur de l’actual recinte firal i s’ha 
presentat proposta, que el fa més permeable i incorpora habitatges i equipaments. 

La transformació d'aquest àmbit de ciutat ha d’anar necessàriament lligada a la remodelació de la 
plaça Espanya, actualment un hub de mobilitat metropolitana, amb dues línies de metro, L1 i L3, i la 
línia d’FGC del Baix Llobregat. I encara més, amb l’arribada de la L8 de FGC, que està ara en redacció 
de projecte executiu. 

S’està treballant en un nou projecte de reurbanització que possibilita el reconeixement del paper de 
centralitat iniciat l’any 1929 dins l’Exposició Internacional de Barcelona. El projecte dota d’autonomia 
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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’urbanització 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.  

En aquests moments estan en marxa les obres de millora d’accessibilitat als diferents espais, 
vestíbuls i estacions i, alhora, s’està treballant en la definició de l’avantprojecte per reurbanitzar la 
plaça. 

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 convencional 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. 

L’actualització de l’Estació ha de servir com a catalitzador de la transformació d’un enclavament urbà 
que no ha acabat d’estar mai ben resolt. La plaça dels Països Catalans té el repte de ser una de les 
portes metropolitanes més importants de la ciutat, i que cal que sigui capaç de compaginar aquesta 
vocació amb l’escala local i veïnal, així com resoldre de forma satisfactòria la transició entre el teixit 
Eixample i Sants. 

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. 

Estació de la Sagrera-Parc del Camí Comtal 

L’operació Sant Andreu - la Sagrera s’ha anat desenvolupant des del seu origen als anys vuitanta. Les 
obres de les infraestructures 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 Velocitat), 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. 
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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. 

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 aquests moments s’està completant la redacció del Pla director de la Ciutadella. 

La Mercedes 

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 Mercedes-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, comerços 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 
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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. 

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

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 reordenar 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 sinergies 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 Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC). 

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

Territori Industrial Besòs - polígons d’activitat econòmica 

Els polígons del Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i Montsolís, al districte de Sant Andreu, així com el 
polígon de la Verneda Industrial, a Sant Martí configuren un territori productiu de 143 ha que 
requereix la seva integració en la trama urbana i la seva conversió en un eix productiu estratègic de la 
ciutat. S’hi ubiquen unes 550 empreses, i l’oferta d’establiments i parcel·les és de dimensions petites 
i mitjanes. És un polígon de gra petit: el 18% de les parcel·les tenen una superfície inferior a 300 m2 i 
només un 5% de les parcel·les són de més de 5.000 m2. I un gran nombre de parcel·les sobrepassen 
un o diversos paràmetres d’ordenació urbanística, com l’edificabilitat permesa i el grau d’ocupació 
del sòl, o bé no compleixen amb la condició de solar. 

El perfil majoritari és d’empreses micro o petites, tot i que també n’hi ha alguna de grans dimensions. 
El grau d’ocupació es manté entre el 70 i el 75%, en funció del polígon. 

Per a potenciar aquests espais es durà a terme una millora de l’espai públic i les infraestructures, 
urbanitzant els carrers dels polígons no com a recintes separats de al ciutat sinó com a part 
d’aquesta, amb verd, zones per vianants i mobilitat sostenible. Juntament amb el Consorci del Besòs i 
l’Ajuntament de Sant Adrià s’està treballant en el projecte de millora dels eixos Fra Juníper Serra i 
l’eix de Santander. I en marxa està l’execució del nou pont del carrer de Santander, que començarà al 
setembre del 2022. 

També es durà a terme una actualització del planejament urbanístic: es durà a terme una Modificació 
del Pla general metropolità (MPGM) que adapti els paràmetres referents a l’edificabilitat i volumetria 
per millorar les condicions i la qualitat de les edificacions on es desenvolupa l’activitat industrial i 
incrementar l'eficiència del polígon. Ja s’han encarregat els estudis previs, amb l’objectiu de tenir una 
proposta urbanística aquest mandat. 
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LA MILLORA DELS BARRIS 

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 vulnerabilitats 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 afrontant la transformació de l’habitatge conjuntament amb el seu entorn per 
aconseguir un desenvolupament més intel·ligent, 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 urbana” 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 

Trinitat Vella 

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. 

Sud-oest del Besòs 

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. 

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. 

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 fomentar 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. 

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. 
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Canyelles 

La regeneració urbana a Canyelles es troba en una situació avançada: ja s’han executat les obres de 
la fase 1 a la 6 (d’un total de 15 fases del programa) i han beneficiat 1.453 habitatges (36 blocs). La 
regeneració de l’espai públic, als espais entre blocs del barri de Canyelles originàriament van ser 
traçats i urbanitzats sobre una topografia molt accidentada 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. 

La regeneració d’habitatges es troba en treball de la fase 7 i les obres de regeneració de l’espai públic 
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. 

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. 

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

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 experiències similars que convertirien Barcelona en la primera 
ciutat del món a promoure la cura des d’un àmbit comunitari i de proximitat. 

LA MILLORA DE  L'ENTORN DELS INFANTS 

El dret al joc és un dels drets fonamentals de la infància reconegut per les Nacions Unides, i com a tal 
insta a les administracions públiques a protegir, respectar i promoure el dret humà al joc i al temps 
lliure reconegut a infants i adolescents.  

Tenint en compte els obstacles que cal superar per poder avançar en el dret al joc, segons Nacions 
Unides, cal crear entorns de joc adequats a nivell de seguretat, incrementar la presència i ús dels 
infants de l’espai públic ja que la creixent comercialització de l’espai públic i la poca tolerància a la 
seva presència genera resistències a que en facin ús, incrementar els espais comunitaris diversos de 
joc i lleure per a totes les edats, incrementar l’accés a la natura15. 

A les 11 demandes incloses en l’Agenda dels infants, propostes per a millorar el nostre benestar, hi 
ha dues que fan referència a la millora de l’entorn urbà.  

Més vida amb la gent del barri i espais per trobar-se amb altres nens i nenes, sentir-se segurs 
i segures quan passegen pels carrers del barri, que les persones adultes siguin amables i que 
hi hagi altres infants al barri amb qui jugar. 

Fer més coses a l’aire lliure, en una ciutat més verda. Els nens i nenes de Barcelona demanen 
passar més temps a l’aire lliure i fer-ho en una ciutat segura, amable amb la infància, on 
tinguin espais per trobar-se amb els seus amics i amigues i oportunitats per jugar que vagin 
més enllà de les àrees de joc destinades als nens i nenes més petits. A més, volen que hi hagi 
menys cotxes, tant pel problema de la contaminació com per tenir més seguretat a l’hora 
d’anar sols pel carrer. 

Segons els infants de 10 a 12 anys de Barcelona, un bon barri ha de ser tranquil i alegre: tranquil com 
a sinònim de segur i poc sorollós, i alegre com a sinònim de vida comunitària, que els veïns i veïnes es 
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coneguin i que hi visquin altres nens i nenes amb qui jugar. A més, ha de ser net, ha de tenir natura, 
zones verdes i espais per jugar a l’aire lliure. 

Algunes demandes concretes són: Facilitar espais amb parcs per estar a l’aire lliure, espais per jugar 
al carrer, camps de futbol, zones de joc, zones per córrer… Fer més zones tranquil. les sense cotxes, 
millorar el manteniment i altres aspectes de la ciutat per estar bé i tranquils, com ara arreglar 
voreres, netejar, posar papereres, bancs, lavabos, fonts, llums…; plantar més arbres i fer més parcs 
perquè l’aire sigui més net. I fer mesures per reduir la contaminació de l’aire i reduir el soroll a la 
ciutat: transport públic, cotxes elèctrics, carrils bici, zones de vianants16. 

Diferents estudis científics conclouen que la relació entre joc lliure i salut mental és clau. El joc ajuda 
a crear vincles emocionals segurs que ajuden al desenvolupament saludable del cervell, en el control 
de les emocions, en l’habilitat de demostrar empatia i en l’habilitat d’establir relacions emocionals, 
en la resiliència i en l’alegria. Alhora, els infants alegres tenen un rol important en la creació i el 
manteniment de les amistats així com en el desenvolupament social i emocional saludable17 

És per aquests motius, que s’ha prioritzat protegir l’entorn dels infants i fomentar els espais segurs, 
amables i que fomentin el joc com a política destacada a les actuacions del nou model d’espai públic. 

Protegim les escoles 

Protegir tots els nens i nenes de la ciutat. Aquest és l’objectiu del programa “Protegim les escoles” 
per millorar els entorns 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 gènere 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). 

El 2023 s’haurà 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. 

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 
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 Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2018).Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre 

benestar. IIAB-IERMB i Ajuntament de Barcelona. 
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 Whitebread, D. (2017) “Free play and children’s mental Health” en The Lancet Vol.1 
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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’entorn, 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 

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 compartits, 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. 

LA MILLORA DE LES 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’inundació 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. 

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 
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fins a la plaça de Francesc Macià. L’objectiu és que l’any 2030 estiguin pacificats els entorns dels 585 
centres educatius de Barcelona.  

Col·lector Vilà-Vilà 

El projecte del Col·lector Vilà Vilà forma part de l’estratègia 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. 

Aquest projecte ja ha conclòs una fase de les obres. 

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. 

Les obres del pont de Santander començaran al setembre del 2022. 

EL PROJECTE D'UN NOU LITORAL 

Barcelona és una ciutat marítima. Va obrir-se al mar gràcies al projecte Olímpic, però  30 anys 
després el context i els reptes han canviat, i cal repensar i definir com la ciutat ha d’arribar i ha de 
relacionar-se en aquests moments amb el mar. Han canviat les demandes socials i sobretot les 
demandes ambientals. Degut als efectes de canvi climàtic, en l’any 2100 es preveu un increment 
permanent del nivell del mar d’entre 0,46 m i 2,00 segons l’escenari. En temporals extrems, que es 
preveu que s’incrementi la seva freqüència es preveuen pujades del mar puntuals d’entre 2,13 m i 
4,03m segons escenari18.  

Per tant és el moment de definir l’escenari futur del litoral, amb dos àmbits clau i diversos. L’àmbit 
Ciutat-Port, des de la Barceloneta fins a l’estació del Morrot, i l’àmbit de platges, des de Port Olímpic 
fins a la Plataforma Marina. 

Estratègia Ciutat-Port 

El Port Vell és un dels espais més singulars de Barcelona i un lloc simbòlic del procés d’obertura de la 
ciutat al mar, iniciat als anys 80 i impulsat per l’esdeveniment internacional dels Jocs Olímpics de 
1992. 

Amb 16 milions de visitants a l’any 2019, ha esdevingut una imatge turística i comercial de primer 
ordre alhora que molts dels seus vincles amb els veïns i veïnes dels barris de l’entorn, i en general de 
la ciutat, s’han anat perdent. La dedicació de gran part dels seus espais a l’oci, restauració i comerç 
ha anat en detriment del seu ús lliure, de la seva vocació social i sobretot de la seva maritimitat. 

La ciutat encara presenta un accés discontinu al mar. Existeixen barreres físiques, colls d’ampolla, 
recorreguts poc intuïtius, pèrdua d’horitzó visual, espais públics infrautilitzats, poc contacte amb la 
làmina d’aigua i discontinuïtats en la xarxa ciclable. 

Com a part del litoral, és un espai molt vulnerable als efectes del canvi climàtic. Cal obrir un debat i 
reflexionar sobre escenaris de transformació del litoral que permetin millorar l’adaptabilitat i la 
resiliència de la primera línia de costa i amb especial atenció a l’àmbit de port vell, ja que els seus 
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espais públics tenen poc confort ambiental i hi ha una forta demanda d’espais verds als barris de 
Ciutat Vella.  

Per aquests motius s’està treballant amb una nova estratègia Ciutat - Port, amb l’objectiu d’establir 
una nova relació amb el mar, de forma que el Port Vell es pugui re-connectar amb la ciutat i els veïns 
i veïnes de la ciutat. Reconeixent-se entre ells i generant sinèrgies que els complementin i els 
potenciïn. 

La nova relació s’ha d’enfocar de manera conjunta, consensuada i programada amb l’autoritat 
portuària, i s’ha de definir d’acord amb els criteris que defineixen el nou model urbà de Barcelona, 
per donar resposta als nous requeriments socials, ambientals i econòmics. 

S’està treballant amb els següents objectius estratègics: 

➢ Fer de Port Vell un paradigma de transformació de la ciutat en termes de 
naturalització, maximitzant la funcionalitat de l’espai com a part estructural de la 
infraestructura verda de la ciutat per fer front a la emergència climàtica 

➢ Apostar per una permeabilitat del mar amb la ciutat en relació amb el seu entorn 
que permeti una major integració tant vertical com horitzontal al llarg del litoral. 
Canalitzar els diferents fluxos i millorar les seves circulacions i convivència entre 
modes. I recuperar relacions amb el mar, generant noves morfologies d’accés a la 
làmina d’aigua. 

➢ Promoure usos ciutadans, afavorint la vida quotidiana dels veïns i veïnes i l’ús per a 

tots els cicles de vida,  i reequilibrant les diferents intensitats d’ús social. 
➢ Potenciar la maritimitat dels usos. Garantir un agenda d’activitats socials, culturals, 

formatives, esportives, gastronòmiques, recreatives, etc. dedicades a fomentar la 
cultura marítima i preservar la memòria històrica. Afavorir la divulgació marina de la 
ciutat. Treball en xarxa dels agents i equipaments en clau comunitària i amb un relat 
integral i compartit, i popularitzar la nàutica recreativa. 

➢ Reforçar l’economia blava. Incrementar la interrelació de l’activitat econòmica 
marítima amb els seus entorns generant un cobenefici territorial. Reforçar els plans 
de desenvolupament comunitaris dels barris costaners (formació, integració laboral i 
difusió cultura marítima). Garantir una ocupació de qualitat, i reforçar sectors 
productius més resilients, amb major retorn social i valor afegit, creant espais per a 
la formació professional, l’ensenyament superior, la recerca i la innovació 
tecnològica, la incubació d’iniciatives d’emprenedoria i el foment de l’ocupació, així 
com àmbits específics per al desenvolupament de projectes col·laboratius i la 
interacció amb la ciutadania.  

 

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. 
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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 vinculades 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 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. 

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. 

Actualment està en marxa 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 alguns usos temporals que permetin que la ciutadania pugui 
gaudir d’aquest entorn tan preuat a primera línia de mar. 
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