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1. Caminar des del centre. UTE b76 Palomeras Arquitectes, SLP – Cierto Estudio, SCCLP
2. De SÒL a SOL (invariants i variants). UTE Esteyco-Caceres Arquitectura – Estudi Marti Franch Arquitectura 

del Paisatge – NABLABCN STUDIO
3. GIRAVERD. UTE Gonzalez Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL – FABRIC OFFICE, SCCLP
4. Galeries de vida. UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU – AGENCE TER, SARL – Ana Coello de Llobet, SLP
5. Panot 2.0. UTE VORA ARQUITECTURA SCPP – DOPEC, SL
6. Civitas. RAVETLLAT ARQUITECTURA, SLP
7. Walking on green. UTE MASTER PLAN, SL – ISABEL BENNASAR FE!LIX
8. Ecocells. UTE COMA ARQUITECTURA, SLP – ELISABET QUINTANA SEGUÍ
9. Convivències. UTE Arquitectura Agronomia, SLP
10. Punt de malla. UTE Joaquim Mulà Montseny – Néstor Morro Romero 
11. CAMINS VERDS, CAMINS VIUS. UTE Elena Nedelcu – Brillembourg & Asocc, Architects GmbH – OKRA 

LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 
12. La ciutat respira. ZUBELZU FABREGAT CASTRO ARQUITECTES, SCP 
13. C100. JANSANA, DE LA VILLA, DEPAAUW, ARQUITECTES, SLP
14. SUPERCARRERS VERDS_2021. *
15. ESTRATSBCN. CAFAYATE, SLU
16. A LA FRESCA, SENSE PRESSES. UTE WEST 8 urban design & landscape Architecture, bv – BCQ arquitectura 

Barcelona, SLP
17. Narinant 4.0. *
18. TOPOS-1.  UTE ENGINYERIA REVENTÓS, SL – Mar & Boris, SARL – Adrià Escolano i Ferrer
19. De sòl a sol. *
20. Eixos Verds, Carrers de Vida. AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
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21. FLUX DE VIDA. SCOB arquitectura i paisatge, SLP
22. HEXAMPLE 21.  COL!LECTIU BRUSI, SLP
23. Superilla per a tothom. Lugadero, SL
24. Eixamplant Vincles. UTE DAW OFFICE, SLP – H3O ARCHITECTS, SLP
25. Locus amoenus. BAU – B. Arquitectura i Urbanisme, SLP
26. CIUTAT NATURA 2021. UTE LEKU STUDIO - PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP
27. ÀBAC urbà. JAVI ZALDÍVAR CABEZAS
28. DOMÈSTICA I SILVESTRE. Territori 24 arquitectura i urbanisme, SLP
29. Community_Living.  UTE Toyo Ito & Associates, Architects – Gestión Integral del Suelo SL 
30. TAULER 2030.  UTE Ander Aginako Arri – Amaia Celaya A!lvarez – nUNDOing, SL 
31. Softbcn22. UTE Azcon Architectures, SLP – María Montserrat Esquerdo López – Josep Lascuraín Golferichs
32. BCN ATERRA. Manuel Ruisánchez Arquitectes, SLP
33. Entre llambordes. UTE ToniCasamor AnnaCodina Vol Studio Architecture, SLP – Joan Roge!s Figueras
34. R(eix)volució. Bordas + Peiro architectes
35. Joc informal. LIMES, Laboratorio Interdisciplinar en Medio Ambiente Espacio y Sociedad, SL
36. SOL-SUB-SÒL. UTE Archikubik, SLP – Espinàs i Tarrassó, SCP –Ayesa Enginyeria i Serveis, SA – Sistemes

Avanc"ats d’Energia Solar Tèrmica, SCCL 
37. Rambla Verda de Consell de Cent. Jordi Henrich Monràs
38. MESCLUM.  AAUP Arquitectes, SLP 
39. SOUS LES PAVÉS... LA PLAGE!  Arriola & Fiol arquitectes, SCP 
40. Dissenya la identitat del teu barri. **

*    Es manté l’anonimat de la proposta per petició expressa del concursant.

**  La puntuació d’aquest concursant no ha superat el mínim de puntuació (50 punts) per a poder
optar a l’adjudicació del lot, motiu pel qual no procedeix l’obertura del sobre identificatiu.
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L’Eixample Cerdà, un teixit icònic. 
 
L’Eixample Cerdà representa el pla urbanístic més important de la industrialització de 
Barcelona, i després de molts processos de mutació, és el moment de demostrar la seva 
capacitat de resiliència amb la transformació del seu principal component -el carrer- un espai 
que reclama el protagonisme i la vitalitat de les persones que l’habiten.  
  
Aquest concurs representa un nou paradigma en la pràctica urbanística de Barcelona, per 
l’abast social, ambiental i econòmic del seu propòsit, pel canvi d’etapa que representa, i per la 
naturalesa col•laborativa del desenvolupament de la proposta. És responsabilitat professional 
dels candidats, treballar conjuntament amb tots els agents implicats per dur a terme una 
renovació urbana a l’alçada de les circumstàncies. 
 
 

1. Proximitat i dret a l'espai públic 
 
El carrer tipus de l’Eixample és a dia d’avui un carrer jerarquitzat on els vehicles són els 
protagonistes. Degut a la sectorització que la velocitat dels automòbils provoca, s’impedeix el 
lliure moviment de les persones que es veuen obligades a desplaçar-se rectilíniament sense la 
possibilitat de crear relacions entre ambdues bandes del carrer. La proposta converteix el 
vianant en l’actor principal d’aquest espai i en el seu destinatari final. És per això que proposem 
un carrer des-especialitzat i flexible, on la plataforma única desdibuixa els límits i promou 
l’empoderament ciutadà.  
 
 

 
 
 
Amb l’objectiu de domesticar la ciutat, es promou una nova relació entre les plantes baixes i el 
carrer, entre la vida pública i la privada. Fins ara aquesta relació ha estat constreta a les 
voreres, farcides d’usos i requeriments, sense possibilitat per a la contemplació i la 
sociabilització. Per tal de convidar la vida interior del edificis a sortir al carrer, s’estenen unes 
estores de panot que surten dels portals i es converteixen en espais de relació i manifestació 
de la quotidianitat. És en aquests llindars on els comerços del barri podran perllongar-se cap al 
carrer, els bars i restaurants situaran les seves terrasses i els vestíbuls dels habitatges tindran 
una nova avant-sala cap a la vida pública. L’apropiació ciutadana d’aquests espais, promourà 
la cura i la responsabilitat cívica. Alhora, aquesta estratègia d’interacció perimetral, allibera el 
centre del carrer per destinar-lo al passeig i al lleure dels habitants. El vianant domina la 
perspectiva del carrer. A partir d’ara, caminarem des del centre!  
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Apostem per la naturalització del carrer des de la seva superfície horitzontal, que es 
converteix en un mantell verd permeable de llambordes amb junta oberta i a la vegada generen 
una transició directa als bancals i els escocells. La vegetació es treballa en 4 nivells de secció: 
el terra, la vegetació arbustiva als bancals, noves fileres d’arbres de fulla caduca i l’arbrat 
existent de copa alta. La seva disposició genera una seqüència d’espais confortables – 
ombrejats a l’estiu- que permeten l’estada i el joc infantil espontani. Mentrestant, l’alternança de 
les noves fileres d’arbres de fulla caduca, provoquen l’alentiment de la circulació rodada. 
 

 
 

 
2. La visió infraestructural 

 
La proposta assoleix els requeriments ambientals del concurs i dona resposta als importants 
reptes que actualment demanda la societat a mig i llarg termini a través del Pla del clima, el Pla 
del Verd i la Biodiversitat de Barcelona així com del Pla de Descarbonització a l’any 2050 a 
nivell internacional.  

Aquest canvi de model urbà, així com la nostra proposta, es fonamenta en l’habitabilitat de 
l’espai públic, replanteja les necessitats a les que cal donar servei i resol les problemàtiques 
de la ciutat mediterrània amb una visió global centrada en la cooperació i el bé comú.   

En aquesta direcció, volem emfatitzar que la sostenibilitat ambiental és assolir el tancament 
dels cicles dels materials i l’economia circular; es a dir, ser capaços com a societat de 
reconvertir tots els residus que emetem a l’aire, a l’aigua i al sol en els mateixos recursos dels 
quals provenen.  

A més a més, creiem en l’urbanisme que perdura en el temps, ja que és la millor estratègia per 
reduir el seu impacte ambiental. Per tant, proposem un espai públic resilient, flexible i 
adaptable als nous requeriments. Cal que aquest espai públic sigui un productor de serveis 
saludables per a la societat, es per això que volem crear una infraestructura ambiental. 

El cicle de l’aigua 

Es preveu un cicle de l’aigua tancat i de consum mínim. Per això, es redueix la necessitat de 
reg emprant espècies locals i de baix manteniment, així com sistemes de reg eficients com el 
“goteig”. Amb l’objectiu de retornar l’aigua de pluja al cicle hídric, es proposa una infiltració al 
terreny en tres nivells: A través de les juntes drenants del paviment (10% de la superfície 
total), per medi dels escocells i els bancals (20% de la superfície total) i finalment, mitjançant 
una nova xarxa d’aigües pluvials segregada de l’actual clavegueram, conduïm l’aigua de les 
grans precipitacions als SUD’s disposats a la part central del carrer. Part d’aquesta aigua que 
recullen els SUD’s es reutilitza en el reg de cara a optimitzar el volum d’emmagatzematge. Es 
preveu la fitodepuració de l’aigua provinent de la calçada abans de ser infiltrada, mitjançant 
filtres naturals que necessiten un manteniment mínim. 

El verd i la biodiversitat 

El verd és l’àmbit més representatiu d’aquest canvi de model urbà fonamentat en les 
infraestructures productives de serveis ambientals, socials i econòmic entre d’altres. Alguns 
dels avantatges de la vegetació són que tanca cicles a través de la biosfera, genera recursos 
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(aliments i materials), fixa carboni, aconsegueix biodiversitat i microclima, a més de depurar 
l’aire i l’aigua. Per últim dir que produeix benestar emocional. 

El projecte planteja una clara verdificació de l’espai públic des de diferents nivells, començant 
pel paviment drenant amb junta oberta, passant pels bancals i acabant en els arbres. Per tal de 
protegir l’arbrat existent s’ampliarà la dimensió dels seus escocells, que a partir d’ara tindran 
com a mínim una superfície de 6 m2, i s’estudiarà amb deteniment la distancia entre els 
diferents exemplars per a permetre el desenvolupament natural d’aquests i així evitar les 
esporgades continuades.  A banda de mantenir la vegetació existent, s’afegeix una nova línia 
d’arbrat  1 Pyrus Calleryana “pereres de flor” per garantir el confort a l’estiu en tot l’espai públic 
(90% de la superfície en ombra).  

Amb un total del 30% de la superfície del carrer drenant, el 68% d’aquesta superfície estarà 
plantada amb espècies adaptades i resistents de tipus: arbustiva, gramínies, rastreres i 
entapissants:  

1.Lobularia Marítima 2.Bulbine Frutescens 3.Centranthus Ruber 4.Cistus Albidus 5.Erigeron Karkavinskianus 6.Festuca Glauca 7.Gaura 
Lindheimeri 8.Globularia Alypum 9.Helichrysum Italicum 10.Imperata cylindrica 11.Lavandula angustifolia 12.Lavandula dentata 

13.Limoniastrum monopetalum 14.Limonium sp 15.Matricaria tchihatchewii 16.Perovskia Atriplicifolia 17.Rosmarinus Officinalis 18.Salvia 
Officinalis 19.Salvia Microphylla 20.Santolina Chamaecyparissus 21.Sedum Sediforme 22.Thymus Praecox 

 

Amb l’objectiu d’atorgar als xamfrans el caràcter icònic propi de la seva morfologia, s’afegeixen 
dos nous arbres més grans i singulars 2 Tipuana Tipu “tipa” per cantonada.  

El cicle de l’energia 

En el cas del carrer, el principal element del cicle de l’energia que cal potenciar és la pròpia 
radiació solar, tant per a la generació de confort higrotèrmic i d’ilꞏluminació natural, com per a 
la captació de l’energia renovable que ha d’abastir el consum elèctric de l’enllumenat artificial.  

Pel què fa al primer punt, s’utilitza la vegetació de l’arbrat públic com a filtre difusor de la llum 
natural i com generador d’ombra i confort a l’estiu (microclima) i alhora com element que deixa 
passar els raigs solars a l’hivern. 

Pel què fa a la ilꞏluminació artificial, s’ajusten els nivells d’ilꞏluminació als estrictament 
necessaris adaptant-se al confort de les persones i es potencia un disseny luminotècnic més 
domèstic i proper a les persones. Per això proposem dos nivells d’ilꞏluminació: un general a 
cota alta (catenària) i un altre de focalització i detall a cota baixa (balises): 

‐ Sistema Catenària: En compliment de la Normativa Municipal per l’enllumenat general de 
carrer, s’han seleccionat lluminàries que garanteixen la seguretat de les persones i la 
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uniformitat de la seva ilꞏluminació. La base del disseny luminotècnic serà el contrast de 
luminàncies, on l’ull humà s’adapta a un cert nivell d’ilꞏluminació en relació a la luminància 
de fons. Els bàculs o postes sobre els que es situarà la catenària estan a la mateixa posició 
que els fanals existents i respecten la relació amb l’arbrat. Les lluminàries LED d’alt 
rendiment es situaran penjades de la catenària i poden ser de diferent potència en funció de 
la distància entre bàculs. Així mateix, el sistema contarà amb un instalꞏlació automàtica de 
control mitjançant cèlꞏlula fotoluminiscent que garantirà la bona utilització racional de 
l’energia elèctrica, programables en funció de la llum natural en cada moment. 

‐ Abalisament: s’emprarà per focalitzar i delimitar les zones de canvi de tipus de paviment, 
delimitant un camí lumínic de calçada. També s’utilitzarà per ressaltar la ilꞏluminació de la 
vegetació.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’energia fotovoltaica i del pas dels vianants 

Es proposen dues estratègies energètiques centrades en l’autosuficiència, la sostenibilitat i la 
innovació. Primerament, per a l’obtenció de l’energia mínima que garantirà tot l’enllumenat 
proposat, s’implantarà un sistema fotovoltaic ubicat als xamfrans sud de les cruïlles. Per altra 
banda, a ambdues bandes de la cruïlla on hi circulen vehicles rodats, s’instalꞏlarà un Nou Pas 
de Vianants Energètic anomenat ‘Pas Z-BRA’, on mitjançant un sensor d’energia es convertirà 
l’energia mecànica de les petjades dels vianants en energia elèctrica neta i autosuficient.  

Ordenació de les Infraestructures: Ecosistema infraestructural 

S’estudiaran i es reordenaran les infraestructures públiques subterrànies actuals per garantir la 
seva flexibilitat, funcionalitat i registrabilitat. Així doncs, s’analitzaran en detall les tipologies, 
els traçats i les necessitats. Alhora es crearan zones concretes enregistrables per tal de 
garantir la durabilitat del paviment i així evitar el seu trencament en cas d’intervenció. 
 
 

3. La nova materialitat 
 

La principal estratègia que es té en compte per minimitzar l’impacte ambiental dels materials és 
la de reutilitzar i allargar el màxim possible la vida útil dels que ja estan disposats en 
l’emplaçament. En aquest sentit, es manté part del panot de la vorera existent i totes les capes 
inferiors que siguin de tipus drenant. La resta de materials existents es reciclaran in situ com a 
materials de reblert i drenatge del nou paviment. Aquest nou paviment serà de llambordes 
prefabricades de formigó amb percentatges de contingut de reciclat propers al 50%. La 
capacitat drenant d’aquest paviment amb junta oberta i el fet de no necessitar una solera 
resistent de formigó colꞏlabora a utilitzar la mínima quantitat possible de recursos materials. 
 
En pro a beneficiar la vida quotidiana de les persones, el nou carrer ofereix dos tipus de 
mobiliari: el fix i el mòbil. D’una banda, proposem una seqüència de bancs de fusta, còmodes i 
ergonòmics que, fixats al paviment, es situen als espais intermedis que genera la nova 
alineació d’arbrat. Aquest mobiliari, que també inclou taules intercalades, protegeix les tasques 
de cura, afavoreix el descans i promou el lleure de la gent al carrer. D’altra banda, proposem 
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una nova modalitat de mobiliari, les cadires mòbils. Heretat de la ciutat de París i gràcies a la 
des-jerarquització del carrer que proposem, aquesta nova tipologia de mobiliari incitarà 
l’empoderament per part del ciutadà de l’espai públic, situant les cadires segons el seu criteri i 
necessitat. Mou les cadires que prendrem la fresca! 
 

 
 
 
4. El valor de les permanències 
 

La proposta posa especial sensibilitat als edificis de l’Eixample que defineixen l’actual calaix de 
carrer. Es per això que es proposa catalogar totes les façanes, per tal d’adaptar la intervenció 
a la morfologia i composició de les edificacions existents. D’aquesta manera, les catifes 
s’adapten a l’ample de les obertures i defineixen la seva profunditat segons el pla d’usos que 
acompanyarà la intervenció. A més a més, reconeixen i emfatitzen el panot com a paviment 
per excelꞏlència barceloní.  
 
Tanmateix, la intervenció posa en valor el patrimoni de l’arbrat existent i emfatitza la 
linealitat dels lledoners i plataners a tota l’extensió del carrer. Per aquest motiu, s’ha escollit 
una espècie d’arbre petita per a la nova implantació. Aquesta es colꞏloca en paralꞏlel a 
l’alineació actual per tal de conferir tot el protagonisme a l’arbrat existent. 
 
Per últim, amb la finalitat d’oferir un llenguatge reconeixible per als habitants del barri, es 
recupera la imatge dels antics carrers de llamborda de la ciutat de Barcelona. 

 
 
5. L’accés i els serveis 
 

Es garanteix el pas de vehicles motoritzats de veïns i serveis, així com l’espai (no delimitat) 
per encotxar o desencotxar, i fer operacions DUM autoritzades. Tot i així es reestructuren els 
carrers bàsics per la ubicació de zones delimitades de DUM, i contenidors en superfície.  

Respecte als residus municipals, es dona l’alternativa d’ubicar els 5 contenidors en el tram de 
carrer, però coneixedors dels límits d’aquest sistema i dels reptes de reciclatge que cal assolir, 
es proposa integrar la recollida “Porta a Porta” en un futur proper, on la participació 
ciutadana és clau. 

Es vetlla per l’accessibilitat per a ciutadans de diversitat funcional i visual -planeïtat de 
paviments, juntes verdes de 1,5cm i senyalitzacions específiques- mentre s’afavoreixen els 
recorreguts rectilinis pels vianants, que ara podran travessar per bell mig de les cruïlles. Els 
vehicles rodats en canvi, veuran reduïda la seva velocitat gràcies a les estratègies de disseny 
de l’espai públic: plataforma única, paviment de llambordes, carril no delimitat i recorregut no 
lineal per l’alternança de les noves fileres d’arbrat interiors. A partir d’ara, els cotxes seran 
agents convidats! 
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6. Control de costos 

S’estableix el cost del projecte en cada etapa, segons una metodologia de gestió i control del 
costos. Val a dir que com a principis generals metodològics de l’equip, tenim: (1) Separació de 
funcions definida entre l’equip redactor de projecte i l’equip de gestió de costos i planning. L’equip 
de gestió auditarà de forma continua l’equip redactor, per monitoritzar de forma permanent i a 
temps real els costos de projecte. (2) Establir els mètodes de report amb BIMSA per adequar les 
eines de control del nostre equip als mateixos. 

Així mateix, esmentar que el equip de definició i control de costos aporta un sistema metodològic 
específic per a aquesta tasca certificat per la ISO 9001, amb processos i documents específics per 
a aquest seguiment. 

 

Etapa Mètode de càlcul de cost Metodologia de control Documents generats 

A 
V 
A 
N 
T 
P 
R 
o 
J 
E 
C 
T 
E 

En aquesta fase, s’emprarà un 
sistema de quantificació per 

ràtios, juntament amb la valoració 
inicial d’alguns elements 

característics segons preus de 
mercat  extrets de projectes 

similars gestionats per l’equip 
definició i control de costos. 

Convocatòria de reunions 
periòdiques internes i/o 

externes de seguiment de 
costos i Planning, amb difusió 

de les mateixes a BIMSA. 
S’establirà un full de 
seguiment econòmic 

desglossat per capítols i que 
incorporarà les diferents 

variants arquitectòniques en 
estudi, per a poder analitzar 
comparativament el seu cost 

total. 
Es realitzarà a la fi de la 
redacció una Auditoria 

completa d’avantprojecte 

Full de seguiment de 
costos, de mutu acord 

amb BIMSA. 
Actes de reunió de 

seguiment de costos i 
Planning. 

Informe d’anàlisi de 
costos d’alternatives 

arquitectòniques. 
Informe auditoria 
d’avantprojecte. 

 
P 
R 
o 
J 
E 
C 
T 
E 

 
E 
X 
E 
C 
U 
T 
I 
U 

En aquest punt el pressupost 
haurà de ser ja definitiu, amb la 

completa descripció de les unitats 
d’obra. Per a garantir la correcta 

estimació econòmica de les 
partides d’obra, es contrastaran 

de nou a preus de mercat les 
partides que suposin com a 

mínim un 75% del import d’obra, 
independentment de l’ús de la     

base de preus designada per part 
de BIMSA 

Convocatòria de reunions 
periòdiques internes i/o 

externes de seguiment de 
costos i Planning, amb difusió 

de les mateixes als 
intervinents pactats amb 

BIMSA 
Desenvolupament i 

actualització del full de 
seguiment econòmic. 

Realització d’Auditoria final de 
projecte executiu. 

A aquesta fase, s’afegiria una 
planificació valorada per a 

l’execució de les obres, per tal 
de informar a BIMSA de la 

previsió d’anualitats 
necessària 

Actes de reunió de 
seguiment de costos i 

planning 
Actualització continua de 

full de seguiment de 
costos (mínim mensual) 

Auditoria de projecte 
executiu 

Periodificació de la 
inversió 
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La proposta cerca un equilibri flexible entre ‘invariants’ i ‘variants’ que ordeni i diver-
sifiqui les opcions  de viure l’espai públic de l’Eixample. Respon a condicions contex-
tuals singulars, necessitats socials concretes i s’obre a formes d’apropiació temporals. 
Promou la visió d’un Eixample complex ple d’episodis urbans particulars. La proposta 
parteix de les tres condicions espacials i funcionals que neixen amb les Superilles:

les places sense trànsit amb usos singulars ‘ad hoc’ de barri, que construeixen la iden-
titat de la superilla, fent l’ ecosistema global més divers; 

invariants i variants | de SÒL a SOL 
les cruïlles assolellades, generoses i confortables amb usos animadors de les mansan-
es i on la presència del verd és important i els trams enllaç, més estrets i ombrívols, 
amb usos recurrents de proximitat que es caracteritzen segons el context en trams 
‘intercanvi’, trams jardí-silenci i trams mosaic.

Els trams més concorreguts, trams ‘d’intercanvi’, concentren el comerç, restauració, 
art ... S’hi privilegia la flexibilitat, transparència i continuïtat del pas, intercalant espais 
d’estada confortables, de reunió, de joc informal, etc. El verd estructural és primordi-
alment la canòpia.

Als trams amb hospitals, jardins, biblioteques,  els trams ‘jardí-silenci’ s’hi privilegien 
els espais verds pausats amb arbrat de divers ports i espècies multiestrat, amb un ac-
cent a la biodiversitat. Es generen espais d’estada, recollits i confortables, fonts, amb 
espais contemplatius i jugables vinculats.

Els trams ‘mosaic’, d’estada, joc i verd són carrers més genèrics en què es combina 
la flexibilitat i polivalència d’espais oberts flexibles amb espais d’estada espacialment 
interessants, jocs informals, fonts i parterres verds estructuradors situats en les parts 
més assolellades i properes als xamfrans.

Usos recreatiu espais d’estada, conversa, joc, contemplació bancs | Usos culturals i festius | expressions artístiques, festes populars, fires, tradicions regilioses | Usos lucratius |terrasses bar, restaurants, quioscs, xurreries...  |  Usos esportius | activitat física, pistes, i informal | Usos polítics | Esporadics

‘Paisatges urbans diversos i concatenats’

tram ‘intercanvi’· comercial  Any 1| Any 10

tram ‘jardí-silenci’  Any 1| Any 20
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tram ‘mosaic’  Any 1| Any 20 Secció fugada

El subsol infraestructural. El fonament de la trama verd-blava.
Ferms permeables  + sòl-estructural interconnectat + SuDS

Espècies d’espais. Flexibilitat d’apropiació, ús i evolució. ‘L’espai és el luxe’ que per-
met concatenar espais de pas, jocs, esdeveniments... un tauler relativamente neutre
a concretar amb els agents socials

Un verd estructural, divers i resilient. 15-25M3/arbre de sòl interconnectat que 
permet reposicionar arbres a 7-8M façana.  
Els parterres busquen posicions més assolellades properes als xamfrans.

1.
Panot existent 4M

2.
Nou arbart’a portell’ 

costat solana

3.
Suds | Pou de graves 

o cel·les 
estructurals

4.
Sò l-es t r uc t ur al 

connecta TV 
arbres 2 voreres

(10M)

5.
Paviment permeable 

de llamborda 12 M
sobre sorra
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tram ‘intercanvi’· comercial tram ‘mosaic’



 
 

 
LEMA:  DE SÒL A SOL. INVARIANTS I VARIANTS. 
 
1.- PROXIMITAT I DRET  A L’ESPAI PÚBLIC 
           - El carrer Consell de Cent, com espai de domini públic. 
           - Habitabilitat i carrer. La mirada posada en les superilles 

-  La segmentació del carrer. Diferents paisatges urbans concatenats 
2.- EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES. INVARIANTS I VARIANTS 
           - Invariants . 
           - Els variants.   
3.- LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 
           - La secció del carrer. Qüestions tectòniques i constructives. 
                         - Les voreres 

- La franja d’arbrat. 
- Supressió de la solera de formigó a la zona de la calçada. 
- Pavimentació de la zona de calçada 
- Recuperació de la permeabilitat. 
- La recollida d’aigües, cicle de l’aigua. 
- El carrer com una infraestructura blava i verda 

           -Les cruïlles. Les places. 
           -Qüestions relatives a la vegetació 

               -Sanejar l’arbrat actual. 
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6.- CONTROL DE COSTOS 
 
 
 



1 
 

1.- PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC. 

El carrer Consell de Cent, com espai de domini públic. 

L’elecció del carrer de Consell de Cent com a corredor de domini públic, resulta lògica per el paper d’enllaç entre 
el Parc de Joan Miró i la Plaça de les Glòries; per la complexa i rica relació de connectivitat que estableix respecte 
a altres recorreguts verticals de la ciutat i per els nombrosos episodis urbans i equipaments que encadella. Així:  

- Connecta els carrers i passeigs de més gran acceptació ciutadana que discorren en direcció mar-muntanya. 
(Enric Granados,  Rambla de Catalunya, Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan o Marina, i els que s’anuncien 
com a nous eixos verds: Rocafort; Comte Borrell o Girona).  

- Relaciona sistemes d’espais públics com el tram final d’Enric Granados (Plaça de Letamendi; Seminari i la 
Universitat) o la Diagonal que dona accés al sistema d’espais i equipaments a l’entorn de la plaça de les Glòries.  

 - És suport d’equipaments, espais verds singulars que es reparteixen al llarg del seu recorregut. Passatges;  
jardins ; complexes escolars i residencies ; centres de dia;  instal·lacions sanitàries i hospitalàries; etc., a més 
de suportar activitats terciaris, residencials, comercials que amb diferent proporció i abast distingeixen els 
diferents trams del recorregut. ( Veure làmina DIN A-3) 

- Habitabilitat i carrer. La mirada posada en les superilles 

Des de l’òptica de la millora de les condicions d’habitabilitat urbana, i sense menystenir la importància d’aquest 
carrer, és clar que  per sí sol, no podrà compensar els dèficits provocats per la densificació i la  pèrdua d’espai 
públic i equipaments de l’Eixample. Des de la gestió de la ciutat caldrà ampliar la mirada a altres espais i 
estratègies. No és desgavellat pensar que en un futur proper la ciutadania exigirà la millora de l’habitabilitat 
urbana com una forma de pervivència de la ciutat. Ja són patents els canvis derivats per la deslocalització dels 
llocs de treball; els sistemes de distribució comercial; la menor demanda de superfície per a la producció 
tecnològica, o la necessitat de protegir a una població cada vegada més envellida que troba en l’espai públic la 
continuïtat de la seva llar. Tot portarà a la progressiva reducció de la necessitat de desplaçament, augmentant 
l’exigència de resoldre, en un àrea lo més propera possible, la major part de necessitats d’interaccions socials, 
culturals, d’assistència. Aquest canvi haurà d’implicar al tramat de carrers propers; la recuperació de patis d’illa; 
o el compartir l’ús de determinades dotacions. Això requerirà un altre model de ciutat i de convivència. Es per 
aquesta raó de que el concepte de superilla es perfila en l’horitzó de la millora del biòtop urbà. 
De moment, aquesta mirada, ens ha portat a entendre el carrer de Consell de Cent, en la seva globalitat; 
identificant el seu potencial com espais diferenciats, en funció de l’activitat i la capacitat de servei que 
poden oferir. 

La segmentació del carrer. Diferents paisatges urbans concatenats 

La intersecció amb carrers verticals, la diversitat d’activitats, l’especialització de diferents espais o l’existència 
d’equipaments significatius, obliga a entendre la totalitat del carrer sota una visió fragmentada atenta als 
elements diferencials que els caracteritza.  Aquesta atenció ressalta el potencial urbà i morfològic més significatiu 
del carrer, i porta a entendre’l  com un recorregut fraccionat fruit d’una morfologia basada en diferents 
activitats i paisatges urbans concatenats. 
  

   Paisatges concatenats         
Aquesta visió global, que diferencia les particularitats i les activitats, porta a una metodologia que distingeix 
aquests elements estructurals comuns a tots els trams, com elements i criteris  invariants, que s’expressen en 
la proposta concreta, i que son extrapolables a la totalitat dels nous eixos i els variants  que hauran de ser 
específics als condicionants específics de cada tram o sector. 
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2.- EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES. INVARIANTS I VARIANTS. 

Els invariants són aquells elements o sistemes constructius que és consideren permanents al llarg de tot el 
recorregut  del carrer. Comprenen tant els derivats de l’herència de la morfologia de l’Eixample actual, com els 
derivats de la transformació que es proposa. Constitueixen la gramàtica bàsica per a la construcció dels nous 
carrers. Un dels objectius inherents a aquesta serà aconseguir una vegetació sana i una estructura flexible que 
permeti diferents opcions paisatgístiques, usos urbans i el seu canvi en el temps. 

Les variants són aquells elements conseqüència  de les variables necessitats dels ciutadans. Tot allò que facilita 
exercir el dret a la utilització de l’espai públic. Fan referència al confort, els usos, la seguretat, la interrelació 
entre persones, el descans, el joc, l’intercanvi cultural, el debat o la intervenció en la vida política. 

Els invariants.   

L’Eixample Cerdà ha demostrat la seva capacitat de versatilitat, degut a la permanència de determinats elements 
urbans i de sintaxis constructives. Això ha permès absorbir-hi sense traumes diferents morfologies de l’espai 
públic. Així ha incorporat, diversos tipus de passeigs; intervencions puntuals diferenciades del teixit, inclús noves 
propostes de planejaments amb continguts clarament contraris a la seva formulació inicial, com les derivades 
del Pla d’Alsina i Amils al 1900; les del Pla d’Enllaços Jaussely al 1907; intervencions en les Exposicions 
Internacionals; el Pla Comarcal de 1953 o les operacions de transformació olímpiques. Intervencions totes elles, 
que sent positives o sovint contradictòries, s’han integrat en continuïtat amb el teixit existent.  
Així ho va entendre Cerdà, recolzant-se en la construcció detallada de molts d’aquests elements i de sintaxi  
identificables de l’enginyeria i del disseny urbà, per tal de colonitzar la totalitat del territori, i així ho va entendre 
l’experiència de la ciutat de Barcelona d’aquests darrers quaranta anys. Aquests elements i les seves sintaxis, 
són els invariants de la construcció de l’espai públic barceloní de l’Eixample.  
Són invariants, les voreres de panot; el sistema i ubicació de la recollida d’aigües i de clavegueram; les 
instal·lacions que serveixen als edificis; l’arbrat; la morfologia i la geometria de les cruïlles. 

Els nous invariants. Tanmateix, la responsabilitat urbana de la  proposta pel carrer de Consell de Cent, excedeix 
al seu propi àmbit, per a convertir-se en un model en el que se emmirallaran altres propostes de carrers de 
l’Eixample que optin per assumir el paper de recorreguts cívics. Resulta evident, que un canvi tant radical, ha de 
crear nous elements i sintaxi constructives que s’adaptin als nous objectius. Així dons la única resposta 
metodològica a aquesta responsabilitat, ha de ser  la construcció teòrica d’una gramàtica bàsica, que afegeixi 
als invariants heretats aquells nous sorgits del nou rol urbà del carrer.   

Seran nous invariants, la transformació de la calçada en espai de domini públic; el restabliment de la permeabilitat 
del terreny ; una nova ontologia respecte de la vegetació mitjançant les possibilitats que obre el sòl estructural i 
la permeabilitat dels paviments i subsols, i que prioritzi la salut de la vegetació com a part de l’equilibri de 
l’ecosistema urbà; la formalització d’un nou paisatge vegetal que complementi l’existent;  l’observança del cicle 
de l’aigua; l’establiment  dins del paisatge urbà d’elements generadors d’energia i fonamentalment l’adequació 
de l’espai al confort i intercomunicació entre els ciutadans.    

3.- LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL. 

La idea d’espai públic com a infraestructura que facilita la aplicació de criteris mediambientals, la recolzem 
fonamentalment en els seus aspectes tectònics-constructius; en el paper de les cruïlles i en la vegetació. 

La secció del carrer. Qüestions tectòniques i constructives. 

Les voreres.- Les voreres són un espai d’intensa relació; i reflecteix l’activitat interior dels edificis (comerços, 
restauració, equipaments, etc.). La proposta manté la pavimentació de panot sobre solera de  formigó - que  la 
relaciona amb la resta de la ciutat-, a més de constituir un sistema constructiu que facilita les freqüents 
intervencions en les instal·lacions urbanes i la reposició de paviments.  
La franja d’arbrat.- Constitueix el límit amb la zona recuperada de la calçada. Acull a l’arbrat amb escocells 
ampliats fins a 2,00 x 2,00 metres i es sanejaran els interespais entre ells per tal de recuperar la permeabilitat 
del paviment amb peces especials de llambordes de formigó de 20x20x12 cm, sobre llit de sorra. 
Supressió de la solera de formigó a la zona de la calçada.- Suprimint el trànsit de pas i limitant la velocitat màxima 
a 10 km/hora, fa del tot innecessària la solera de formigó, facilitant solucions que permetin l’estabilitat dels 
paviments i la infiltració directa de l’aigua.  
Pavimentació de la zona de calçada.- El carrer serà en plataforma única. I la pavimentació permetrà la 
permeabilitat de l’aigua, be sigui amb llambordes i/o llambordins de formigó dissenyats per percolar l’aigua; be 
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sigui amb sauló, sorra o zones enjardinades. El disposar d’aquests acabats sobre la nova base; permet la 
flexibilitat per adaptar-se a diferents usos i canvis de l’espai.   
Recuperació de la permeabilitat.- Es la condició de més gran transcendència biològica que l’eix verd 
proposa. Es conseqüència directa de l’enunciat del projecte: on l’espai era domini dels vehicles, ara ho serà 
de les persones i l’arbrat. El disposar de la totalitat de la caixa de paviment, compresa entre el límit de les 
voreres, comporta donar flexibilitat al conjunt del carrer, i fer-ho adaptable a futurs canvis, usos, o alternatives 
vegetals.  
La recollida d’aigües, cicle de l’aigua.- La recollida d’aigües forma part del sistema del cicle de l’aigua que 
maximitza i sistematitza el concepte dels suds. La planimetria del carrer amb pendents i punts baixos en les 
línies d’escossells, la inundació controlada de la caixa permeable amb els sobreeixidor que derivaran l’aigua no 
absorbible pel terreny i la vegetació cap els embornals de la xarxa de clavegueram , faran que tot el carrer actuï 
com un gran suds. 
El carrer com una infraestructura blava i verda.- Com un projecte sinèrgic entre la fertilitat del sòl i el retorn de 
vida a la canòpia dels arbres. Canòpia que és expressió de la salut de l’arbre i la seva funció ambiental. També 
de la realimentació del freàtic es podria derivar la utilització dels pous artesans per al reg. 
 

  
Les cruïlles. Les places. 
Les cruïlles són el invariant més característic de l’Eixample. Nascudes per raons circulatòries, han resultat 
episodis urbans de funcionalitat indiscutible, signe inequívoc de la morfologia barcelonina, i que han permès la 
lectura segmentada de la trama. Pous de llum, nodes, que donen una pauta dimensional més humana a la visió 
longitudinal del carrer, i que ofereixen condicions d’habitabilitat vegetal sovint més favorables que els trams 
rectes. El caràcter multifuncional, i les intervencions d’oportunitat poc respectuoses, sovint les han convertit  en 
espais  secundaris i deformats que haurien ser objecte d’una certa restauració com a conjunt. 
La seva funcionalitat urbana es complementària a la dels trams rectes i no poden ser considerades com espais 
independents entre si. (Veure punt 5.- Accés i serveis).  
Transformar les cruïlles en places, comportarà apostar per un tractament unitari, amb el mateix tipus de paviment  
dels trams rectes mantenint la solera a tenor de la utilització de vehicles de servei, o altres de tonatge imprevist.   
Pel seu assolellament i dimensió les places-cruïlles són aptes per implantar arbrat de gran port que faci el paper 
de referència urbana- l’arbre insigne. Seran les cruïlles, per raons d’assolellament , el lloc idoni  per instal·lar-hi 
pèrgoles o elements singulars de captació solar, calculats per l’autosuficiència energètica dels serveis urbans, 
dotant-los de la significació urbana que el seu emplaçament requereix. 

Qüestions relatives a la vegetació. 

L’arbrat és una part substancial de la proposta d’en Cerdà i respon al plantejament sanitari del Pla en línia amb 
el Pla Paris de Hausmann. La selecció d’espècies es relaciona amb la alçada de les edificacions i la preferència 
per les caducifòlies per les avantatges estacionals (dualitat estiu/hivern) ; proposa els marcs de plantació de 8 
metres per evitar llocs ombrívols amb humitats no desitjables per a la salut pública. 
L’estat actual de l’arbrat no respon a aquella idea i en diversos trams les espècies ho són sense que s’endevini 
cap criteri morfològic coherent. Coexisteixen arbres mal desenvolupats o deformes; escocells buits o espais  
pavimentats en els que es va suprimir l’arbrat. Podríem dir que Barcelona no ha tractat excessivament bé l’arbrat 
de l’Eixample. En part degut a les condicions ambientals de la ciutat (pol·lució, baixa taxa higromètrica, 
evapotranspiració intensa, etc.), i per altra part per la modificació de la pavimentació. Al substituir les llambordes 
sobre llit de sorra per soleres de formigó i capa asfàltica, s’ha impedit la permeabilitat i l’aeració del terra, i 
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provocant el desequilibri químic de sol (nutrició deficient) i els baixos nivells de O2 (ofegament radicular). 

- Sanejar l’arbrat actual.  És un objectiu prioritari mantenir l’arbrat actual (independent de les espècies), sanejar  
i millorar les condicions de vida dels exemplars que es mantenen, a partir de recuperar la permeabilitat del sòl 
en la zona de la calçada, d’establir el sòl estructural, i de facilitar les tècniques de fertilització. 

- Assolellament.  La secció del carrer i la seva orientació no és la ideal per a les condicions d’assolellament de 
la vegetació, i es diferencia dels carrers que discorren perpendicularment. Atenent a aquesta situació, s’aprofiten 
els buits en l’alineació actual  per plantar un nou arbre, allunyant-lo de les façanes una distància mínima de 7,5 
metres, de forma que es puguin desenvolupar amb una capçada més complerta que els actuals. En aquest sentit 
també s’aprofita el millor assolellament que ofereixen els espais mes oberts de les places-cruïlles. 

Els arbres-insignes. Etimològicament insigne prové del llatí, in-signum, i fa referencia a allò que representa un 
senyal, una referència, allò que es segueix. Probablement l’estratègia de l’arbre insigne sigui necessària per a 
recuperar en una primera etapa la dignitat de l’arbrat en el conjunt del carrer Consell de Cent. 

Comporta aprofitar les singularitats botàniques: coloració, forma o significació de determinades espècies, que a 
l’actuar com a contrapunts ajuden a caracteritzar determinats llocs del recorregut del carrer i places. Significa 
conferir un sentit unitari al carrer a partir de la diversitat vegetal.  

El sòl estructural. En la naturalesa “la base del paisatge aeri és sense dubte el paisatge subterrani”. Aquí també 
és d’una importància cabdal, ja que facilita el creixement i la relació entre el arbres que ens acompanyen, en un 
mitjà tant hostil, com es la seva travessa vital per la ciutat.  

Disposar de sòl estructural, facilita el desenvolupament del sistema radicular secundari, i amb això la possibilitat 
de que aquest sistema pugui establir la connexió soterrada de l’arbrat i un cert equilibri entre aquell i la capçada 
arbòria. El sòl estructural pot facilitar la simbiosi entre fongs i arrels (micos-rhizos). Aquest fet ha portat a diferents 
biòlegs a establir una certa comunicació funcional entre arbres de la mateixa espècie, relació beneficiosa dins 
d’una cooperació comuna, que compensa deficiències entre individus; traspàs d’aliments o defensa davant 
malalties.  
Si valorar els cripto-sistemes o paisatges ocults es una forma d’entendre i llegir la naturalesa, en un entorn urbà 
significa el reconeixement d’on comença la vida vegetal, i permet administrar els recursos que garanteixen el seu 
desenvolupament i qualitat de vida. Per tal de protegir les arrels dels arbres existents la implantació del sòl 
estructural es farà atenent a la norma  NTJ 03E, que obligaria en el nostre cas a delimitar un cercle aproximat de 
2 metres de radi depenent del perímetre del tronc.  

    
 
4.- LA NOVA MATERIALITAT. UN NOU MODEL D’ESPAI PÚBLIC. 

Les variants. 
El nou model d’espai públic no es situa tant -en els conceptes de sostenibilitat i optimització dels recursos 
energètics - ja que aquests haurien de ser comuns a totes les intervencions urbanes, i que ja s’han concretats  
en l’apartat 2, i sí en cavi, en els aspectes que li son específics com a model d’espai públic, com és el seu 
caràcter polivalent, d’espai adaptable als diverses usos i la seva variació. L’activitat es el que li dona a l’espai el 
seu caràcter de públic i urbà. Si la finalitat última del projecte a concurs és facilitar l’apoderament dels 
ciutadans de l’espai –que es el que li dona la seva categoria d’espai públic– no ha d’estranyar que 
determinades activitats demanin certs elements específics que la facilitin. Elements que definim com a 
variants. Així, al bressol de la història de l’espai públic van néixer:  la plaça-mercat; la plaça-font: la plaça-teatre; 
la plaça-joc; la plaça-art; la plaça fòrum; el carrer-passeig, o el carrer-comerç, etc. 
No es tracta de que cap grup s’apropiï  de l’espai públic, aquest  pertany a la ciutat, sinó de reflectir el dret dels 
ciutadans a què l’espai públic faciliti l’exercici de les activitats habituals de la comunitat al que pertanyen.  
Sembla obligat fer l’exercici d’identificar aquests condicionants diferencials al llarg dels trams que conformen el 
carrer de Consell de Cent. Cal identificar  les particularitats que imprimeixen activitats dominants com: 
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l’escolar; l’espai- coneixement; l’estada i el joc; el jardí; l’espai del silenci, o l’espai-art , espai-intercanvi 
comercial, espai restauració; l’espai-debat,  etc. Atenent a aquesta identificació dotem al conjunt del carrer 
un valor afegit, el d’una dotació lineal basada en la utilitat i el confort.  

És el reflex d’aquesta observança el que constitueix el conjunt de variants a considerar en el disseny del carrer. 
Algunes són habituals, com l’enllumenat, la senyalética o el moblament, etc., sent en aquest moment prematur 
definir-los, més enllà de la recomanació de la seva ergonomia, facilitat de conservació i sostenibilitat. 
 

          
 
Tanmateix  és la vegetació superficial l’element de major transcendència urbana, ja que condiciona l’equilibri 
entre la seva intensitat i les exigències d’espais de les activitats que l’espai acull. La vegetació no és aliena a 
l’activitat. No es discuteix les avantatges mediambientals de la vegetació respecte al confort i la salut de les 
persones, sinó l’aplicar una visió d’ecologia urbana, en la que els essers vius han de conviure en una nova 
ontologia, amb les seves identitats i drets. La ciutat (i el carrer) no és un bosc, és un punt d’encontre on generar 
aquesta convivència entre espècies.  
Hi ha estesa la mentalitat de que quan més verd superficial (parterres) es compleix amb un cert codi 
mediambiental, convertint-se en indicadors indiscutibles d’una pretesa naturalització de la ciutat. Tanmateix, 
sovint han estat més un recurs ornamental, lluny de justificacions urbanes, biològiques o de sostenibilitat 
funcional o econòmica. El confort ambiental i la qualitat de vida, són extensibles a tots els essers vius que viuen 
en l’ecosistema urbà. En la ciutat, al igual que en la naturalesa, hi ha situacions incompatibles amb la pervivència 
de certes espècies. Cal valorar les condicions com la pressió urbana, derivada de la densitat de població, o de 
les condicions climàtiques com l’assolellament o l’aeració.   
Al carrer de Consell de Cent, en major o menor grau la pressió urbana estarà assegurada i les condicions 
d’assolellament, orientació, la compacitat de la canòpia o les ombres projectades per l’edificació no són dades 
molt favorables per a la seva implantació.  

Amb això no pretenem eliminar-los com un element urbà en el nou carrer, però si dotar a la vegetació superficial 
d’un rol estructural en l’organització espacial dels diferents trams en funció a les activitats que acullen, així 
com  assegurar  les condicions per el seu desenvolupament digne. En aquest sentit és proposa:  

- Aplicar l’estàndard de superfície mínima de superfície plantada a nivell de la globalitat del carrer, per 
sobre de les particularitats de cada tram. 

- Evitar l’esmicolament dimensional, optant per superfícies dignes de l’escala del carrer, d’un més fàcil 
manteniment i ús, i d’assegurar un assolellament mig.  

- Determinar unes certes regles per establir el grau de plantació superficial mínim dels trams en funció de 
l’activitat, que acullen. Per exemple, proposem provisionalment tres nivells, a partir del nivell mínim  
plantejat  (el 50% de la superfície permeable equivalent al 20 % de la superfície total). 

Es tipifiquen doncs tres casos que es declinaran en multiplicitat de opcions variables: 

Nivell 1.- Superfície superior a la mitjana ,per a zones que requereixen una més gran pacificació de les activitats 
o de programes específics. Per exemple, la proposta d’uns trams-jardí davant de l’encontre Seminari, Plç 
Letamendi i Jardins de la Universitat de Barcelona; o de trams-escolars (Institut Viladomat; Jaume Balmes; 
Ramón Llull, residencies de joves, escoles); trams-silenci (activitats hospitalaries en l’Hospital de Nens o 
Sanitas). 
Nivell 2.- Superfície mitjana tipus en carrers d’activitats neutres; residencial o petit comerc. 
Nivell 3.- Superfície inferior en carrers d’elevada activitat comercial, terciari o de restauració, o 
aquelles que poden oferir un valor afegit a la ciutat per activitats específiques, com la possibilitat de 
trams-art lligades a la proliferació de galeries d’art. (Entre Balmes i Passeig de Gràcia existeixen a 
prop de deu establiments); d’intercanvi comercial o de manifestació cívica.  
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La participació ciutadana. Per espais transformables i canviants.  

La flexibilitat de la secció permet la modificació dels usos en la part corresponent a la calçada, acceptant  
qualsevol paviment permeable, des del sauló, la sorra u altres materials, així com la implantació o no de zones 
vegetades, arbustives o herbàcies. Aquesta flexibilitat permet el canvi o la correcció d’opcions. L’espai es pot 
conquerir i transformar.   
Aquesta qualitat facilita la intervenció organitzada dels ciutadans en la conformació de determinats trams del 
recorregut. Bàsicament en aquells que no vinguin condicionats per dotacions o activitats dominants específiques.  
I aquesta participació permet escatir possibles demandes de ciutat, de barri i de carrer; a banda d’expressar 
l’apoderament de l’espai públic, presentant l’avantatge del coneixement de la realitat propera; de la història i 
d’iniciatives no previstes fruits de la creativitat dels col·lectius urbans.  

5.- L’ACCES I ELS SERVEIS. 

Sense la consideració d’un territori més ampli, es fa difícil donar resposta a aspectes de mobilitat i servei que 
sense dubte provocarà un canvi tant radical com la transformació que és proposa. Amb tota seguretat caldran 
mesures restrictives extensives a la resta del territori que facin possible aquest canvi d’ús.  Tanmateix si podem 
indicar com la proposta pot apaivagar possibles incompatibilitats. Així: 

- Es manté la radicalitat de l’ús ciutadà dels trams rectes, permetent un transit de servei, d’urgència o d’accés 
obligat als usuaris, sense que això permeti destinar espais a aparcaments privats, ni aparcaments de motos. 

- S’implantarà, com en altres zones de la ciutat, la càrrega i descarrega horària en espais compartits i d’us 
multifuncional fora de les hores destinades. 

- Els serveis, com recollida d’escombraries; zones de bicing, es situaran preferentment en les zones properes a 
les cruïlles. Caldrà considerar la capacitat dels carrers que creuen verticalment per assumir alguns d’aquests 
serveis.  

- Es mantenen les voreres com a espais de pas d’instal·lacions existents de serveis als edificis i també per als 
nous traçats de serveis, alliberant l’espai central recuperat per la flexibilitat d’implantació de l’arbrat i de 
permeabilitat. 

- És potenciarà el recorregut rectilini de la zona accessible als vehicles ( pas mínim de 3 m) , i enfrontant la seva 
direcció respecte als trams veïns. La directriu no rectilínia, esmicola l’espai; condiciona la flexibilitat de l’espai i 
obstaculitza el recorregut dels bombers.  

- Les  cruïlles seran l’antesala dels trams i podran assumir algunes de les funcions de servei, però el disseny haurà 
de permetre i fomentar l’us de l’espai, en un moment donat, per organitzar-se com a places públiques.   

6.- CONTROL DE COSTOS. 

La metodologia per la determinació del cost es basarà en tres pilars fonamentals: 

1.- Estructuració: per conèixer l’estimació del cost del projecte des de l’inici dels treballs fins a l’entrega final.  
1a etapa, en fase d’Avantprojecte: A l’inici dels treballs es realitzarà una primera estimació econòmica amb ratis 
o macropreus d’obres similars ja executades. Partint d’aquesta estimació s’anirà elaborant el pressupost a la 
vegada que avança la definició de l’avantprojecte, afinant els macropreus i adaptant-los a la proposta final. Es 
farà una auditoria interna per un tècnic diferent al que ha realitzat el pressupost, per comprovar l’adequació de 
les partides, dels amidaments, que no hi manquin conceptes, i que les partides incorporades són coherents amb 
la definició del projecte. Aquest pressupost auditat definirà el cost de l’actuació a nivell d’avantprojecte. 
2a etapa, en fase de Projecte Executiu: A partir del pressupost de l’Avantprojecte, s’elaborarà un pressupost 
d’unitats pressupostàries conformades per preus simples (material, maquinària, mà d’obra,.) i amb els 
amidaments detallats en tots els capítols. Les actuacions dels serveis afectats i nous serveis estaran 
consensuades amb les companyies, resultant una valoració, l’obra civil de la qual caldrà incloure al pressupost. 
Al final es realitzarà una auditoria interna per un tècnic diferent que revisarà la justificació dels preus, descripció 
de partides, la coherència amb les fases d’obra i amb el plec de condicions tècniques. 

2.- Fiabilitat: garantir la utilització de preus de mercat per l’elaboració del pressupost del projecte. a) per 
confeccionar els bancs de preus del projecte es faran servir les darreres versions dels bancs de referència: 
Bedec, Imu i Infraestructures. b) es farà la comprovació de preus de les partides de major pes al pressupost, les 
que suposen un 80% del cost global, prenent com a base preus de mercat i certificats a obres similars. 

3.- Complitud: té per objecte definir la partida pressupostària per a que contingui tots els elements necessaris 
per a la correcta execució de la unitat. Les partides pressupostàries que no figurin en bancs de referència, es 
faran partint d’elements simples de partides similars d’aquests bancs o a partir de valoracions econòmiques de 
3 industrials externs especialistes. Com a metodologia es faran servir, continus controls del cost del projecte que 
s’ajustin amb el major grau de definició per tal d’optimitzar el cost de les obres a realitzar. 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



GIRAVERD

En arribar a carrers de major jerarquia com Passeig de Gràcia, la 
intervenció es deté al primer plec del xamfrà

La vegetació pren més secció en arribar al carrer, fent de coixí de fums i sorolls

La trama es disposa de tal forma que les línies vegetals sempre fan de mur visual 
en el sentit de la marxa del cotxe

La recollida d’escombreries s’extreu als xamfrans, incloent 
espais addients que no estiguin en contacte amb zones d’estada

Al bell mig del carrer, coincidint amb l’entrada dels passatges, es generen unes 
places inesperades, espais de joc i de relació de les veïnes, aïllades del trànsit

Quan apareixen equipaments amb façanes cegues, els coixins verds s’estiren 
cap a dins del carrer, deixant  espais per zones de lleure d’escala de barri

El tram, 1/750

Arbrat

Arbustives

Gestió d’aigua

evotranspiració
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aigua d’escorrentiaSUDS

SUDS

pou sorral

drenatge
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d’infiltració

aigua d’escorrentia

paviment permeable

canal de recollida i purificació

pluja edificis

Els espais, 1/300

S’aposta doncs per un gradient natural en planta i secció, on la vegetació es densifi-
ca als xamfrans, aconseguint un coixí verd per fums, olors i un element disuasori per 
l’entrada de vehicles. Aquests coixins són també petites perles de biodiversitat que 
milloren la condició higrotèrmica dels enrecuaments, eliminant l’efecte illa de calor i 
potenciant les qualitats de l’arbrat existent, conservat íntegrament.  

Per contra, a la part central de cada tram, es formen uns espais aïllats del trànsit i 
amb menys densitat de verd, una forma similar a una plaça de barri, que coincideix 
a més amb l’arribada de molts passatges peatonals. Aquest esquema, clar però no rí-
gid, d’alguna forma permet llegir el projecte com a una successió de segments “ger-
mans”, a dins d’una casuística molt diversa. La materialització d’aquesta catifa verda 
s’explica en detall a la memòria, però permet incloure certes modificacions de color al 
paviment, construint trams cromàtics vinculats també als tons de la vegetació existent 
en cada punt, que serveixen de guia per orientar al vianant a dins de la trama isòtropa 
que pot constituir l’Eixample.

L’encreuament de carrers de l’Eixample, unitat d’agregació de la trama i imatge més 
emblemàtica del districte, es forma a partir de la superposició de dos eixos a 45 graus, 
formant el què coneixem com a xamfrà. El projecte proposa subvertir la jerarquia 
existent entre aquestes dues geometries, estenent la lógica del xamfrà al carrer i no 
a l’inrevés. 

D’aquesta forma, desapareixen les vistes llargues del cotxe per donar lloc a  
perspectives curtes, orientades cap a les façanes del barri, patrimoni arquitectònic 
de la ciutat, cap als comerços, els portals, i cap els espais que es creen al llarg del 
recorregut de cada illa. Aquest gir es materialitza en mobiliari, arbrat, senyalètica i 
sobre tot en el paviment: una trama continua que creua de banda a banda de carrer, 
maximitzant la permeabilitat del sòl i l’aprofitament dels recursos hídrics. 
Aquesta catifa no és homogènia: donat que és el primer cas en què el model superilles 
es troba davant d’un “encreuament” amb un carrer ràpid, es planteja que sigui el pro-
pi verd, element clau del projecte, qui resolgui la trobada.



I. INTRODUCCIÓ 
 
Ningú no dubta de la importància i la projecció de l'Eixample de Barcelona a l'urbanisme 
acadèmic de les universitats occidentals. El seu pragmatisme i la seva senzillesa van fer pujar 
el model de l'Eixample d'Ildefons Cerdà a la categoria de referent de segle XIX. No obstant 
això, l'Eixample té una doble lectura que s'ha d'emprendre i actualitzar-per convertir-se, el més 
aviat possible, en un model de ciutat de futur. Com indica Manuel de Solà-Morales, Barcelona 
es pot veure no només com una ciutat d’illes sinó com una ciutat de cantonades. I aquestes 
cantonades configuren i responen unívocament a un concepte primordial i vigent durant el 
segle XX: la circulació rodada. Cerdà va resoldre amb el seu pla el 1860 un problema crític, 
però en ple 2021 es requereix una revisió adaptada al seu temps que desplaci al vehicle privat 
del centre de decisions i li doni pas a una altra entitat poc tinguda en compte fins fa poques 
dècades: el vianant . Aquesta proposta tracta de, des del respecte a la trama i al Pla Cerdà, 
plantejar una solució en convivència amb el funcionament actual que permeti millorar i ampliar 
els espais de relació i li afegiu de forma contundent una nova escala d'ús: l'escala humana. 
 
II. ESTRATÈGIA I MODEL 
 
El projecte aposta en un primer lloc per la ruptura de la prevalença de l'eix longitudinal, 
adquirit formalment per la trama de l'Eixample. Aquesta direccionalitat, configurada en principi 
per afavorir el trànsit rodat, es vol revertir ara per dotar al carrer d'un altre significat i d'un altre 
tempo. Es pretén alliberar el vianant perquè discorri de forma lliure, anàrquica, sense la 
restricció de la línia de vorera, però sense obviar la disposició dels edificis i de l'arbrat 
preexistent, que reincideix en la visió de tub amb un únic punt de fuga.  

 
Per això, s'opta per establir una trama de menor escala -o, més ben dit, d'escala humana- que 
adopta el traç del xamfrà (aquesta estructura amagada, segons Solà-Morales) i que s'estavella 
contra les edificacions en un angle de 45º , orientant instintivament la visual no cap endavant si 
no cap a un costat: cap a les botigues, cap als bars, cap als portals, cap a les façanes. Aquesta 
trama queda configurada mitjançant un marcat paviment que defineix un sistema propi capaç 
de adaptar-se als diferents usos que han de albergar-se en ell, així com de recuperar els cicles 
ecològics i de generar nous espais de convivència de les persones al medi natural.  

 
La segona aspiració clara de la proposta és la subversió de la jerarquia vehicle-vianant, 
rebaixant el pes dels mitjans de transport (també bicicletes i patinets) als espais-no-ocupats per 
la resta d'elements. És per això que no s'espera d'aquests nous vials que siguin rectes ni donin 
facilitats al conductor, més enllà de possibilitar de forma pausada l'arribada a tots els edificis. 
Són, en resum, zones acotades però integrades, sense desnivells ni peralts (únicament bàculs 
puntuals), sense barreres. 



La filosofia del paviment continu s'estén no només als límits de la "zona de circulació" sinó a 
la resta del projecte: zones verdes, zones intermèdies, paviments durs... totes formen una 
única superfície que es deforma, es plega o s'aplana, però que permet la seva total 
colonització per part de les usuàries. De la mateixa manera, la il·luminació serà homogènia i 
suficient en tots els espais del carrer, evitant zones fosques i cul-de-sacs, i no únicament 
centrada en les zones de pas de cotxes. Els espais s’il·luminaran no com un carrer, sinó com 
una successió d’espais de trobada, afavorint les il·luminacions puntuals de nodes d’activitat, 
unides per unes més baixes i lleus al llarg dels recorreguts.  
 
En línia amb l'anterior, malgrat s’assumeix una degradació de la figura del vehicle a dins del 
nostre eix, seguim trobant cada cent catorze metres una nova frontera regida encara per les 
velles lleis, un carrer ràpid perpendicular. Aquest és un cas nou pel model superilla, definit fins 
ara per una estratègia de trànsit perimetral. Per això, la següent qüestió que sorgeix de forma 
natural és com resoldre la trobada entre tots dos sistemes, gairebé incompatibles. Per fer-ho, 
es proposa solucionar-ho amb el 
principal element vertebrador del 
projecte superilla, el verd.  
 
Un gradient vegetal es disposa en 
cada illa, partint des dels extrems i 
alleugerint-se cap als centre, 
endurint el paviment a mesura que 
avança, i produint dos grans taps 
verds als xamfrans, filtres verds 
que allunyen els mals fums, 
atenuen el so, redueixen l'impacte 
visual del trànsit i serveixen 
d’element dissuasiu d’entrada pels 
conductors.  
A mesura que s’accedeix al tram de carrer, la vegetació arbustiva va desapareixent fins a 
accedir a una rambla verda, on el paviment es retranqueja generant espais que poden ésser 
apropiats per terrasses, però també per usos informals, activitats de lleure, joc, i marginalment, 
per aturades puntuals de cotxes o activitats de càrrega i descàrrega. 
En arribar al punt central del carrer, es troba una plaça inesperada, d’escala de barri, per usos 
habituals dels veïns, on veure els nens córrer o deixar que juguin dos gossos, on es pot acabar 
organitzant un mercat, o una revetlla. Aquestes placetes coincideixen en alguns casos amb 
l’arribada dels passatges interiors, adquirint un caràcter encara més pacificat.  

 
Un cop definit aquest marc general, comença el procés de definició, consistent en un estudi 
detallat de casuístiques en les plantes baixes dels edificis circumdants, en funció del seu ús, la 
seva intensitat, la seva ocupació etc. Per a això, es plantegen uns paràmetres bàsics que 
l'espai públic annex ha d’acomplir per donar resposta. Per exemple, la zona circumdant d'un 
equipament escolar requereix d'un gran espai lliure en les proximitats dels seus accessos, però 
permet més llibertat compositiva en les zones "cegues" de la mateixa. Tal com es veu en 
planta, per exemple, el “tap verd” s’estira per generar una zona de lleure que pot servir com a 
parc infantil al llarg de la façana cega. Aquestes combinacions es tractaran més endavant en 
l'apartat de materialització. 



Aquesta aproximació en gradient es trasllada de forma òbvia al tractament del verd, tant a la 
vegetació com al paviment permeable que s'obre pas, transformant-se en un element clau per 
tal de millorar la qualitat del carrer, oferir ombra, reduir l'impacte tèrmic de les èpoques d'estiu i 
hivern, i optimitzar la gestió de l’aigua.  
 

¨El disseny del paisatge és l'acció cultural de la naturalesa (…) Perquè el disseny sempre 
afecta als processos ecològics. ¨ (*Nassauer,2002). 

	
La proposta del projecte no es planteja tan sols des de la nova manera de veure la ciutat i dels 
nous usos concebuts des del punt de vista del vianant, a més està projectada per tal d’atorgar-li 
espai preeminent al medi natural, recuperant processos necessaris per mitjà de la introducció 
d'un conjunt de cicles ecològics interrelacionats. L'enteniment i simbiosi entre aquests i l'ús 
humà ens donen la pauta per a produir forma urbana, generant un espai de reflexió que amb el 
temps crea un paisatge cultural identitari però en constant transformació.   
 
Un dels cicles que pren especial caràcter és el de l'aigua, sent aquesta un recurs de vital 
importància. Actualment l'aigua pluvial de l'eixample no s'aprofita al màxim i ha de recórrer 
llargues distàncies des d’origen fins a la xarxa pública. Entenent això, es planteja que cada illa 
del nou eix verd compti amb els elements necessaris perquè es generin petits cicles, creant 
un conjunt d'ells, interrelacionats però autònoms. Aquestes petites perles de biodiversitat 
tenen lloc als taps verds formats a cada xamfrà, i estenen el seu impacte al llarg de tot el tram.  
 
Per aconseguir aquest objectiu, primer es planteja el canvi en la secció del carrer, obtenint una 
sola superfície de paviments amb diferents graus d'infiltració, dotant-los dels pendents 
adequats per a controlar l'escorrentia. Plantegem una estratègia quant al posicionament de les 
àrees enjardinades, així com el dels punts de recol·lecció, canalització i absorció de l'aigua. 
Com a referència al sistema proposat, entenem el carrer com dos petits pujols amb cim als 
xamfrans i vall al mig del tram. Durant aquest recorregut, que s’efectua tangencial al recorregut 
rodat, l'aigua es reuneix i flueix naturalment, la vegetació respecta el llit de l'aigua, però creix en 
els seus vessants. Abans que la pluja assoleixi el seu punt més baix, rega totes les zones 
verdes i s'infiltra. Així, l'aigua que no s’absorbeix passa al canal central, dotat amb un sistema 
enregistrable de purificació, i aquest canal condueix als *SUDS (sistema urbà de drenatge 
sostenible), que alimenten el sistema aqüífer. D’aquí s'extreu aigua per al seu ús, i una altra 
part és conduïda a un dipòsit d'emmagatzematge per al seu posterior aprofitament en reg. El 
cicle continua quan les zones verdes humides perden aigua per mitjà de l'evapotranspiració i 
aquesta puja per mitjà de gotes que produeixen pluja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratègia verda es basa doncs en tres pilars: respecte total a l’arbrat existent i millora de 
les seves condicions, introducció de vegetació arbustives graduals tram a tram i aparició de 
nou arbrat complementari als encreuaments de carrers.  



 
La vegetació, de vital importància perquè el cicle de l'aigua funcioni, es disposa mitjançant un 
sistema de diferents estrats vegetals, que s'adapten a les característiques edafològiques i 
climàtiques del lloc, amb espècies autòctones o adaptades de baix manteniment i consum 
hídric. S'estudien els valors estètics i funcionals, com ara el canvi estacional de color i la seva 
forma, assimilable també en la mesura del possible pel sistema cromàtic de paviments, per 
tal de modificar el caràcter del carrer per trams.  
 
La proposta manifestada en els següents diagrames conserva tots els arbres d'alineació 
existents i ofereix una nova paleta d'arbres en els xamfrans, que són distribuïts seguint les 
línies que acompanyen al plantejament dels 45º, ja que és la millor disposició per al seu reg 
pluvial per gravetat. A cada xamfrà hi ha línies d'arbres de fulla caduca i altres d'arbres de fulla 
perenne singulars, per tal de mantenir la  visibilitat de l'estructura urbana. Aquesta intervenció 
amb nou arbrat millora substancialment les qualitats higrotèrmiques d’aquests espais, no 
només per l’arbrat existent, sinó a escala urbana, reduint l’efecte illa de calor de les zones 
més assolellades i amb més calor irradiat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant a l'estrat arbustiu es refereix, es busca que per mitjà del seu color de floració d'identitat a 
cada xamfrà, seguint en la mesura del possible una gradació que tingui un ancoratge cromàtic 
a les espècies existents. Es proposen a més arbustives altes, que fan de barrera en arribar als 
encreuaments de cotxes, protegint el vianant i millorant la qualitat de l'aire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, ens trobem amb les plantes entapissants que creixen entre les juntes dels 
paviments durs, aquí on l'aigua també s'infiltra. El sistema vegetal proporciona qualitats 
diferents en cada encreuament facilitant el reconeixement del carrer, redueix l'impacte tèrmic 



en els mesos més càlids, proporcionant nous espais d'estar per a la gent i proporciona nous 
ecosistemes que són llar per a espècies d'ocells i insectes. 
 
 
III MATERIALITZACIÓ 
 
La materialització de cadascuna de les zones a intervenir es defineix en dues fases. 
FASE 1. ANÀLISI D'USOS I INTENSITAT D'ÚS de les diferents parts del tram 
En el cas tractat (Passeig de Gràcia - Roger de Llúria) s'ha realitzat un mapatge d'activitats de 
planta baixa, al voltant dels quals s'han establert unes pautes mínimes exigibles, tenint en 
compte que els tractaments han de ser prou flexibles com per poder assumir un canvi de 
negoci sense haver de desvirtuar el context proper. 

1. Comerços. Requereixen zona propera buidada per poder ser visibles des de la 
distància, zona pròxima per a possibles terrasses sense entorpir fluxos i zona de vial per a 
apilament de mercaderia 
2. Equipaments, que s'analitzaran individualment depenent del seu impacte. En general, 
requereixen espai exterior per acollir puntualment a gran nombre de persones, zones de 
descans / oci relacionades amb l'activitat i relació amb el vial. Les façanes sense accessos 
des del carrer permeten flexibilitzar la proposta, com s’ha vist en el cas de l’escola. 
3. Portals d'habitatge. Requereixen una zona sense en el seu entorn més proper, evitant 
obstacles a la visió de les persones i punts cecs, augmentant la percepció de seguretat a 
partir del que Jane Jacobs va denominar ''Els ulls sobre el carrer''. 
4. Sortides de trànsit rodat. Requereixen connexió amb els vials.  

 
 

FASE 2. URBANITZACIÓ I DISSENY de la urbanització i el mobiliari 
Seguint el plantejament exposat en el punt anterior, es proposa realitzar una trama regular en 
tot l'espai disponible, formada per peces de pedra artificial 12x33cm a 45º respecte de l'eix i 
separades entre elles en el sentit longitudinal 8cm. Aquestes franges només s'interrompran en 
dos casos: en l'arribada a les façanes / límits de l'àmbit i a les zones on la vegetació requereixi 
terreny sense urbanitzar (grans parterres i SUDS). L'espai de 8cm existent entre elles podrà ser 
ocupat per: 

1. Peça de pedra artificial de 8x33cm, que complementen a les principals, configurant un 
paviment dur apte per a vianants de qualsevol tipus i condició, terrasses i pas de vehicles. 
Adquireixen diferents tonalitats que podrien respondre a diferents trams de la intervenció, 
intentant evitar la sensació de desorientació que sovint es dóna en l'eixample, servint com 
a guia (“tram verd”, “tram groc”), utilitzant sempre tonalitats de caràcter urbà, que s’adaptin 
al cromatisme existent sense estridències.  



2. Zona vegetal / sauló, la combinació que crea un paviment entre dur i tou, que permet el 
drenatge, però també un ús semi-intensiu per a altres activitats com el de zona d'oci o 
terrasses. Serveix a més com a element de transició entre els parterres i el paviment dur.  

La resta de paviment es compon de: 
1. Zones sense pavimentació enjardinades, enrasades a el paviment i amb canvis de 
cota quan es formen els (SUDS). 
2. Panot Barcelona en el perímetre de la intervenció en contacte amb les façanes, 
reconeixent l'element originari de la zona i no negant-li la seva centenària relació amb els 
portals. Aquestes zones de panot a més es veuran ampliades a les zones d'accessos als 
blocs d'habitatge, reconeixent la seva importància en el conjunt i deixant constància d'ella 
en el ferm. 
3. Rajoles especials per a persones amb discapacitats visuals, que apareixeran en les 
fronteres dels vials, indicant les parades de bus i els passos de zebra. 

El mobiliari proposat consta de: 
1. Enllumenat mitjançant fanals amb focus regulables, de major eficiència energètica i 
adaptat a la nova ordenació de l'entorn, homogènia i sense obstruccions, evitant zones 
fosques, augmentant la percepció de seguretat en recorreguts. 
2. Fites de delimitació de zona rodada (les mínimes possibles) 
3. Bancs de formigó reciclat de disseny estàndar 
4. Font model Barcelona 
5. Aparcabicis 
6. Pots d'escombraries 

 
 
IV CONTROL 
 
AVANTPROJECTE 
Per a la definició del cost estimat de les futures obres es tindrà en compte l'experiència de 
l'equip en obres ja executades recentment i de característiques similars. Es definirà un preu 
tipus per a cada unitat d'obra referenciada. Així es quantifiquen econòmicament unitats tipus 
calculant un ratio de €/m2. D'aquesta manera es pot fer una estimació aproximada molt 
exhaustiva. Les unitats previstes són les següents: 
• Unitat d'obra composta per superfície dura (paviments durs, amb instal·lacions de 
sanejament, proveïment, telecomunicacions, gas, electricitat, etc.) 
• Unitat d'obra composta per superfície vegetal (vegetació baixa - gespa, arbustives- més 
instal·lacions corresponents - reg, SUDS, etc -) 
• Unitat d'obra corresponent a Mobiliari 
• Unitat d'obra corresponent a Enllumenat 
• Unitat corresponent a Arbratge 
 
PROJECTE EXECUCIÓ 
En el projecte d'execució s'inclourà un pressupost d'obres redactat amb l'eina TCQ, en els 
quals s'inclouran els quadres de preus descompostos de cada partida amb el desglossament 
en materials, maquinària, mà d'obra i costos directes i indirectes. Es prestarà especial atenció 
als rendiments de cada partida. 
Es lliurarà documentació corresponent a pressupost, amidaments i quadre de preus 
descompostos. 
Aquests preus es redactaran al llarg del procés del projecte executiu i s'informarà a la propietat 
del resultat dels mateixos periòdicament per comprovar que s'ajusten a les estimacions 
realitzades en l'avantprojecte. En cas d'existir desviacions es buscaran alternatives 
consensuades per al seu ajust. Es proposen dues reunions prèvies al lliurament definitiu per al 
coneixement de la propietat i tenir el marge de maniobra suficient per realitzar correccions en 
cas necessari. 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS
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 EL PROJECTE DE L’EIXAMPLE: LA PERDURABILITAT D’UN MODEL 

Quan Ildefons Cerdà redacta el Projecte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona a 1859, la ciutat existent 
havia exhaurit la seva capacitat. La ciutat intramurs es satura i perd la capacitat de respondre als reptes 
de la societat moderna i la industrialització.   

El projecte de l’Eixample de Cerdà pretén donar resposta a les mancances de la ciutat antiga i els reptes 
del seu temps; la salubritat, la igualtat i la nova mobilitat esdevenen els objectius principals. El projecte 
proposa solucions per a totes les escales urbanes; l’habitatge, la illa, el carrer, la ciutat i la seva inserció en 
el territori. L’Eixample es alhora una ciutat genèrica; composada per la definició de paràmetres universals 
i repetitius i especifica; perfectament ancorada a la seva geografia.  

La flexibilitat i universalitat del Projecte de l’Eixample de 1859 permeten que aquest admeti 
transformacions successives sense perdre la coherència. La primera transformació que experimenta 
l’Eixample es una densificació progressiva, que redueix els espais verds i socials i resta varietat espacial 
als carrers.  

 L’EIXAMPLE DEL SXXI. LA RECUPERACIÓ AMBIENTAL I SOCIAL  

Avui la ciutat torna a exhaurir la seva capacitat degut al deteriorament ambiental de l’entorn urbà. 
L’intens transit rodat produeix contaminació i soroll i l’Efecte Illa de Calor reté el calor de la ciutat. Els reptes 
ambientals globals com l’escalfament global, l’emissió de gasos d’Efecte Hivernacle, la manca d’aigua o 
la contaminació atmosfèrica,  esdevenen també els nous reptes urbans. La salut dels ciutadans es veu 
directament afectada per les condicions ambientals del seu entorn. 

En aquest escenari s’inicia recentment una nova i profunda transformació a l’Eixample, la de les Super-Illes 
o Eixos Verds. Aquesta proposta pretén reduir la mobilitat rodada i retornar part de la superfície urbana 
alliberada a la natura i les persones. 

Els carrers transformats: els Eixos Verds 
Els Eixos Verds incorporen a l’Eixample els requeriments ambientals actuals i el valor social universal de 
la ciutat. Els Eixos s’organitzen al voltant dels tres ecosistemes que constitueixen la ciutat integral i 
integrada:  

‐ L’Ecosistema viu que multiplica la presencia vegetal per proveir serveis ecosistèmics que millorin 
la qualitat ambiental i per generar espais verds nous i innovadors per als ciutadans.  

‐ L’Ecosistema social que retorna la ciutat a les persones, transformant els carrers dedicats a la 
mobilitat i l’eficiència (“vies”), en espais d’estada, intimitat i interacció social (“intervies”) 

‐ El sistema de serveis que garanteix la màxima eficiència urbana i l’òptim funcionament dels 
ecosistemes.  
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   L’ECOSISTEMA VIU 

La presencia del verd a l’Eixample es actualment molt escassa ja que l’espai destinat a l’arbrat, tant per les 
arrels com per la capçada, esta subordinat a les necessitats de la mobilitat, l’edificació i els serveis. 
L’ecosistema viu proposat, representa la introducció a l’Eixample d’una verdadera presencia vegetal amb 
dos funcions principals:  

1_Construïr l’espai del carrer i crear les condicions de confort que afavoreixen el creixement de 
l’ecosistema social.   
Els serveis ecosistèmics proporcionats per la vegetació generen un microclima que transforma els Eixos 
Verds en espais frescos i refugis climàtics a l’estiu. 

L’arbrat es l’eina que serveix per a construir l’espai del carrer. Donat que el sòl esta ocupat en gran 
part per usos i circulacions, i l’espai disponible es escàs, l’estructura vegetal dels Eixos Verds es 
construeix a l’espai aeri, a la capçada continua dels arbres o canòpia, que cobreix els carrers i xamfrans.  

La capçada es multi-estrat i esta composada per arbres de diferents ports, que omplen tota la alçada 
aèria del carrer, des dels tres metres de l’arbrat de port petit fins als trenta metres de l’arbrat madur. La 
canòpia conforma una massa viva que flota sobre el carrer i que s’esculpeix  per la seva cara inferior, 
composant sostres vegetals d’alçada variable: les Galeries de Vida. 

El sostre a diferents alçades de la Galeria afavoreix la instalꞏlació de diferents espais al carrer; quan el 
sostre vegetal baixa i s’apropa al terra acull espais de menor escala, mes recollits e íntims i quan s’eleva 
pot acollir usos de barri o mostrar edificis representatius.  

Les Galeries de Vida també experimenten variacions de transparència, textura i color aportades per les 
especies d’arbrat i per la seva estacionalitat;  masses d’arbres de flor poden singularitzar espais; el 
fullatge dens d’algunes especies pot generar espais ombrívols i les capçades brillants i transparents d’altres 
arbres deixaran passar la llum i veure el cel.  
 

 

2_Multiplicar l’efecte difusor dels serveis ecosistèmics, sobre el conjunt de l’Eixample i la ciutat 

Els valors ambientals de l’Eixample central, com ara la temperatura de la superfície del sòl, el soroll 
ambiental o la contaminació atmosfèrica, son globalment mes desfavorables que els de la resta de ciutat 
i en alguns casos superen els valors de referencia recomanats.  

La vegetació te la capacitat de reduir l’Efecte Illa de Calor amb la generació d’ombres i l’evapotranspiració, 
de mitigar el canvi climàtic amb la captura de Carboni i altres contaminants i de reduir el consum energètic 
dels edificis. A l’Eixample els paràmetres del verd existent també son mes desfavorables que els de la 
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resta de la ciutat, amb menor coberta verda, menor Índex d’Àrea Foliar i menor desenvolupament de la 
vegetació. Proposem arbrar densament els Eixos Verds per tal de millorar els seus paràmetres ambientals 
i compensar els de l’entorn.  

Per tal de maximitzar els serveis ecosistèmics la massa d’arbrat ha de ser multi-estrat, orgànica i 
complexa, combinant arbrat jove amb l’arbrat madur existent, especies caduques i persistents i barrejant 
especies de mides diferents per tal de cobrir tot l’espai de la capçada. També cal garantir les condicions 
per l‘òptim desenvolupament de la vegetació, reduir la poda i seleccionar especies resistents a la 
contaminació i que emetin pocs COVS (Cossos orgànics Volàtils)  que en entorns urbans resulten en la 
generació de O3.  

A l’Eixample els carrers horitzontals i els xamfrans estan mes exposats a la radiació solar que els carrers 
verticals. Aquests últims reben mes radiació solar a la franja Nord del carrer que a la franja Sud. (Indicadors 
de l’Eixample, model UFore. Centre de Política del Sòl i Valoracions.UPC). Proposem potenciar la 
presencia de verd als espais especialment exposats, que a Consell de Cent son la banda nord i els 
xamfrans.  

 

 
 
 
 
El sol viu 
La condició primera per l’òptim desenvolupament de la vegetació es crear un sol viu, fèrtil i permeable, 
capaç de suportar la vida vegetal i garantir el seu màxim creixement.  Actualment el subsol de l’Eixample 
esta compactat per suportar el transit de vehicles o ocupat pels serveis urbans soterrats. Als Eixos Verds 
una part del subsol esdevé el capital sobre el que es construeix  la vida vegetal del carrer.  

El subsol esdevé un nou component del projecte urbà. Proposem mantenir els serveis existents a la 
franja davant dels edificis (sota voreres actuals)  i  l’esplanada compactada sota el camí de serveis. La resta 
del subsol de carrer i xamfrans poden ser ocupats per un gruix de sòl destinat al desenvolupament de 
la vegetació; terra vegetal a la banda plantada o sol estructural sota els paviments.  

El sol permeable te també la funció d’optimitzar i regenerar el cicle de l’aigua, redirigint tota l’aigua 
d’escorrentia dels sols impermeables cap a les zones plantades (SUDS), per al bon desenvolupament 
de la vegetació i per la seva infiltració natural al terreny. La generació d’una micro-topografia a la banda 
verda permetrà situar les especies d’arbrat amb majors requeriments hídrics a les zones mes deprimides. 
Les cel.les tridimensionals situades sota el SUD permetran la infiltració gradual de l’aigua en el terreny.  
Uns sobreeixidors connectats a la xarxa de drenatge convencional situats a la banda plantada funcionaran 
com a dispositius de seguretat per als episodis de pluges excepcionals.   

Metodologia de disseny 
L’arbrat i altre vegetació es seleccionarà i disposarà amb els objectius de oferir la millor composició 
espacial i els màxims serveis ecosistèmics. Les solucions proposades seran modelades amb el software 
UFore per tal de facilitar la presa de decisions i garantir les prestacions ambientals de les propostes. Amb 
el mateix sistema es mesuraran els beneficis a mig i llarg termini per tal d’informar intervencions posteriors.  
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L’ECOSISTEMA SOCIAL 

L’Ecosistema Viu genera les condicions de confort i escala espacial propicies per la instalꞏlació del 
ecosistema social i amb aquest el retorn del carrer als ciutadans.  

Els usos que possibles que apareixen als Eixos Verds responen a dos escales: 
‐ A escala urbana, el microclima generat per les Galeries de Vida transforma els Eixos Verds en 

“vies de frescor” que recorren i connecten l’Eixample. En aquests carrers, un passeig continu 
sota les Galeries de Vida convida a una mobilitat mes lenta, fomentant la ciutat caminable.  

‐ A escala de barri els Eixos Verds esdevenen les noves “intervies”, amb la introducció d’espais 
d’estada i espais verds de proximitat, originalment previstos als interiors d’illa i avui escassos a 
l’Eixample. Els Eixos Verds fomenten la interacció social i la vida de barri.   

Donada la alta densitat d’habitants de l’Eixample, la superfície del sòl esdevé un espai preciós que ha de 
resoldre múltiples funcions superposades. El carrer es divideix en dos zones: 

‐ La banda nord, on el sòl es principalment plantat s’introdueixen petits espais d’estada, joc i 
activitat en plataformes flotants sobre el sòl permeable i entre la vegetació. La ubicació i dimensió 
d’aquestes plataformes respon a les necessitats de cada zona i pot ser modificada si fos necessari. 

‐ La banda sud del carrer, on el passeig de vianants i la vorera sud s’uneixen en un espai 
pavimentat continu puntejat pels arbres. Es genera un espai flexible, en el que poden instalꞏlar-
se usos esporàdics i de major escala, com mercats, festes de barri o trobades veïnals. 

A pesar de l’asimetria del carrer, es fomenta la qualitat de les dos façanes, nord i sud, per tal de que 
els comerços, espais de restauració i entrades a habitatges a ambdós costats tinguin condicions 
equivalents. S’afavoreix així el comerç de proximitat, l’activitat de la planta baixa i la relació d’aquesta 
amb l’espai públic.   

En xamfrans estan densament coberts per arbrat per generar ombra i confort, mentre que el sòl d’aquests 
espais es mineral i continu per fomentar els creuaments de vianants en totes direccions i per oferir la 
màxima flexibilitat de us. Les Galeries Verdes son continues sobre els xamfrans i el carrer vehicular 
vertical, unificant-los en un sol espai. . 

Es garanteix la seguretat amb la visibilitat continua de façana a façana. Per assolir aquest objectiu la 
vegetació arbustiva no supera els 80cms d’alçada, excepte en indrets puntuals on es pot garantir la visibilitat 
creuada.Es fomenta el manteniment i plantació de la vegetació per part del veïnat, per tal de fer 
partícips als ciutadans de l’evolució de l’espai i generar cohesió social i vincle amb el lloc.  

Metodologia de disseny  
El projecte proposa un marc espacial flexible que pot acomodar els programes segons les necessitats de 
cada zona. El procés participatiu planificat pot contribuir a la definició dels requeriments locals. Es 
proposa partir d'un model de participació tridimensional: informació i consulta, co-creació i deliberació i 
enfortiment de l'afecció al lloc i cogestió, que abordi tres aspectes bàsics: l'apropiació de l'espai públic 
per a ús de les persones, la diversificació d'usos de l'espai guanyat i la creació de teixit social i 
econòmic sostenible. 
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ELSISTEMA DE SERVEIS 
El sistema de serveis garanteix la màxima eficiència del carrer: 

‐ Es manté la posició actual dels xarxes de serveis soterrades per tal de racionalitzar els costos de 
la intervenció: sota voreres i a l’eix del carrer en el cas de la major part de colꞏlectors. 

‐ Es reserva una superfície lliure d’obstacles de 4 metres d’amplada a la banda sud del carrer per la 
ubicació d’un camí de servei per als vehicles d’emergències i veïns. El camí disposa de dos 
punts de parada per a vehicles de bombers. 

‐ Es reserven dos espais d’estacionament per a vehicles DUM a cada una de zones pavimentades 
dels xamfrans. Sobre aquests espais d’aparcament s’aplicarà una normativa especifica mes 
restrictiva, permetent l’ús nomes a la franja de mati i limitant temps d’estada per afavorir la rotació.  

‐ Es proposa situar els contenidors d’escombraries a les voreres dels xamfrans, en contacte amb 
els carrers verticals rodats, per tal d’evitar el pas de camions i la presencia de contenidors als Eixos 
Verds. Aquesta proposta augmenta lleugerament el recorregut màxim fins al contenidor però es 
considera compensat per la millora en la qualitat espacial dels Eixos. No obstant la proposta admet 
el pas de camions pel camí de serveis i la ubicació de contenidors a la franja sud. 

 
MATERIALITAT 

La peça de panot esta estretament lligada a la història del Eixample ja que originalment es va desenvolupar 
com una versió per a exterior des rajoles hidràuliques característiques dels edificis. Les peces de panot 
es realitzaven amb les mateixes mides (20x20) i premses que les peces d’interior i amb una gran varietat 
de dibuixos i combinacions. A 1907 l’Ajuntament va convocar un concurs per homogeneïtzar els dissenys 
i es van seleccionar els cinc models que han perdurat (Danae Esparza. Barcelona a ras de suelo UB).  

Proposem emprar peces de panot per als paviments dels Eixos Verds per potenciar la identitat de 
l’Eixample i la connexió interior - exterior. A les voreres i xamfrans s’empraran peces de panot de dibuix 
amb combinacions que poden singularitzar edificis patrimonials o identificar espais singulars, donant un 
nou valor decoratiu i simbòlic a la peça tradicional. Es podran dissenyar peces especifiques per als 
Eixos Verds. Per tal de potenciar la unitat del sol es dissenyarà per al camí de serveis una peça de panot 
resistent al transit de vehicles pesats. En cas de no assolir la capacitat de carrega necessària s’emprarà en 
aquesta zona un sol continu de la mateixa tonalitat que el panot.  

El panot es composa de materials reciclats (Guia de Paviments, Ajuntament de Barcelona), pel que 
minimitza l’extracció de matèries primeres. Es tracta d’un material de proximitat (Km0) i te un bon coeficient 
d’albedo.  

Es generarà un catàleg de mobiliari fix i mòbil per als Eixos Verds. L’enllumenat serà de baix consum, amb 
els valors lumínics i la uniformitat que garanteixin la seguretat. La proposta lumínica serà coherent amb el 
caràcter de cadascuna de les dos franges en que s’organitza el carrer. 

 



GALERIES DE VIDA 
 

 ENERGIA 
Es preveu que la massa vegetal generi un microclima capaç de reduir el consum energètic dels edificis. Es 
potencia l’ombra per maximitzar l’habitabilitat de l’espai urbà. Donada la capacitat dels arbres per generar 
serveis ecosistèmics múltiples es prioritza la generació d’ombres amb la vegetació. Per aquest motiu 
es descarta situar plaques fotovoltaiques a l’espai públic dels Eixos Verds i en canvi es podran ubicar a les 
cobertes d’edificis públics si l’espai disponible es suficient.  

 
 COST DE LA PROPOSTA I MANTENIMENT 
El pressupost estimat de la intervenció es de 228€/m2 i per tant s’inscriu dins de la inversió prevista per 
l’execució de les obres. Per tal de controlar el cost es determinarà des de l’inici de AVP un pressupost 
dinàmic que s’actualitzarà a cada fase del projecte i que en tot moment estarà a disposició dels tècnics i de 
la administració per la presa de decisions. El pressupost original es redactarà en base a ratis habituals de 
la ciutat. Al pressupost detallat les partides econòmiques correspondran, sempre que sigui possible al banc 
de preus Bedec. Quan s’hagi de redactar una partida nova es farà en contacte amb els industrials per 
obtenir un preu ajustat a mercat. S’identificaran i seguiran els punts crítics que poden originar desviacions, 
que en aquest projecte poden ser els serveis afectats, el sòl viu (sol estructural i substrat) i el drenatge 
sostenible donat que aquests darrers impliquen sobre-excavacions. La selecció de materials i la racionalitat 
de la solució proposada te en conte la facilitat i economia de manteniment. 

 

 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS





NOUS EIXOS VERDS. SUPERILLA BARCELONA LEMA: PANOT 2.0 

Un nou caràcter. Quan un carrer que està concebut des del protagonisme de la mobilitat rodada, i aquesta 
desapareix, relegada a un segon ordre, la profunditat del canvi és enorme. Afecta la percepció i la vivència 
del carrer en tots els nivells, des dels més obvis pel que fa als usos i al benestar, fins als més perceptius que 
estan a l’imaginari col·lectiu. Es fa difícil imaginar-se’n el caràcter i la identitat. 

Identitat híbrida. La nostra proposta pretén ser un híbrid (en el bon sentit) entre la identitat actual del carrer, 
lligada al projecte il·luminista del Cerdà, basat en l’ordre i la seriació, i la renaturalització que requereix la 
ciutat del futur. 

Vincles amb les permanències. El projecte parteix dels dos elements que defineixen la identitat dels carrers 
de l’eixample (a part de les façanes de l’arquitectura que el conté). Un d’escala gran, l’arbrat de gran port, i la 
seva ordenació en línia i amb interdistància constant. Un d’escala petita, la peça del paviment, el panot 
estàndard que caracteritza la identitat des de la materialitat. Amb aquests dos elements, es manté un cert 
nivell de continuïtat amb els carrers transversals i amb la resta de l’eixample, i alhora hibrida aquests 
elements d’identitat del passat amb la nova identitat per al futur. 

Marc vegetal continu. Els arbres, de gran port, configuren un marc d’actuació constant, un “sostre” sota el 
qual tots els elements nous generaran un nou caràcter, aixoplugat sota seu.  

Panot 2.0. El paviment de panot, amb totes les variants de redisseny, s’estén i és l’abecedari amb el que es 
pot escriure un nou caràcter del carrer en el pla de terra. 

Projecte com a sistema. El projecte estableix les “regles de joc” per a ser implementades a tots els trams de 
carrer, més enllà de les especificitats del tram objecte del concurs.Es defineixen les regles d’ubicació i 
ordenació de diferents ambients urbans, i els elements que el defineixen per a establir-ne el caràcter. Aquests 
ambients es combinen i s’ubiquen com a resposta als usos i situacions diverses que es van trobant en les 
dues façanes del carrer. Així, el projecte específic es genera a partir d’una matriu que té, en un eix, els 
ambients, i per l’altre els elements definitoris principals. El disseny del carrer en cada tram serà fruit de 
l’aplicació d’aquest sistema i de la interpretació de les condicions del lloc. 

1. Proximitat i dret a l’espai públic

Organització de l’espai segons el context. L’organització de l’espai es configura a partir de la idea 
d’escenaris (o ambients), que es corresponen a una certa especialització d’ús, associada a les possibilitats 
d’interacció des de les plantes baixes i a les condicions d’assolellament. Més que especialització, parlem de 
condicionament o infrastructació per a fer possibles aquests usos. Aquesta zonificació es fa amb una idea 
subjacent de flexibilitat, donat que els usos en les plantes baixes poden ser canviants en gran part. 

Maximització d’ambients d’estar. A partir de tres paràmetres de condicions del carrer i de les plantes 
baixes (posició dels guals, localització d’usos més actius, i condició d’assolellament) es defineix l’organització 
bàsica dels espais de trànsit i els d’estar. En la secció del carrer, es reserven dues franges lliures d’obstacles 
arran de façanes, de passeig i pas de serveis pel subsòl, i una franja també lliure per al pas de vehicles i 
serveis. Tota la resta de la secció es renaturalitza com a espai d’estar. 
A partir del detall dels usos en les plantes baixes i les condicions d’assolellament, es defineix l’especialització 
dels ambients d’estar. 

Categories d’ambients. Així, podem resumir els ambients en dues categories: els espais de moviment i els 
d’estar.  
Els de moviment són 3: 
- Circulació 10 km/h:lliure d’obstacles i amb paviment resistent, sobre subbase de solera.
- Passeig (arran de façanes):lliure d’obstacles i que inclou serveis en el subsòl.

1



2

- “Plaça”:Clariana que apareix en els punts de zig-zag de l’espai de circulació, que alhora possibilita usos
efímers de format veïnal (mercadillos, concerts, etc...) en dies assenyalats.

Els d’estar els podem resumir en tres: 
- Estar: espais domèstics per a descans, amb ombra
- Terrasses: espais domèstics, amb ombra, infrastructurats per a terrasses de bars
- Joc: espais jugables i amb usos lúdics per a totes les edats.

Caracterització dels ambients. Cadascun dels ambients es defineix a partir de les característiques dels 
elements claus de construcció ambiental (paviment, verd, mobiliari, il·luminació): 
- Circulació 10 km/h: Paviment dur i resistent, sobre solera. Verd baix i/o arbustiu com a delimitador.

Mobiliari com a delimitador. Il·luminació alta.
- Passeig: Paviment dur, continu. Sota el verd alt. Sense mobiliari. Il·luminació alta.
- Plaça: Paviment dur, resistent, singular (cercles pedra). Verd baix i/o arbustiu com a delimitador. Mobiliari

com a delimitador (bancs linials). Il·luminació alta.
- Estar: Paviment trepitjable permeable. Verd arbres baixos, arbustiva configurar ambients, verd baix.

Mobiliari cadires agrupades, moble-ambient. Il·luminació baixa.
- Terrasses: Paviment trepitjable semipermeable. Verd arbres baixos, arbustiva configurar ambients, verd

baix. Mobiliari no. Il·luminació baixa.
- Joc: Paviment variable segons tipus de joc (sorra, sauló, permeable, semipermeable). Verd arbres

baixos, arbustiva configurar ambients, verd baix. Mobiliari cadires i bancs linals. Jocs variables en cada
cas. Il·luminació baixa.

El mobiliari. Combinació de 4 tipus d’element per a situacions diferents: agrupació de cadires (zones d’estar) 
per a estar individual. Taules amb banc (zones d’estar). Banc linial per a zones d’”observació o delimitació 
(perímetre plaça, perímetre zones de joc). Moble-ambient per a estar en grup.  

Els jocs. Entenem el joc més integrat en l’espai del carrer, com a excepcions, sorpreses, elements lúdics que 
permetin una vivència més lúdica de l’espai públic. A cada tram de carrer, una àrea jugable principal, però al 
llarg del tram altres elements integrats en l’espai públic. Elements no especialitzats per a no entrar en la 
categoria de parcs infantils que normativament requereixen tancar-se en un recinte que va en contra de la 
idea d’espai fluid i no especialitzat. No especialitzats per a estimular el joc intuïtiu i estimular la imaginació. En 
qualsevol cas, entre les àrees jugables i la franja de circulació 10 km/h es forma barrera amb vegetació 
arbustiva o banc linial. 

Com a elements principals, proposem: 
- Escultura interactiva sobre paviment dur o tou, segons risc. Escultura interactiva entesa com a obra

d’artista, que permet ser tocada, enfilada, generar moviment...
- Topografies toves sobre paviment tou.

Com a elements lúdics integrats a l’espai públic: 
- Topografies dures (deformació del pla del terra, amb continuïtat del paviment)
- Jocs “grafiats” a terra amb peces variants del paviment (mitjançant encastat de cercles de pedra de

color).
- Plataformes (ocasionalment poden ser escenari, espai d’asseure’s, etc...)
- Elements de mobiliari amb configuració versàtil i varietat de posicions d’asseguda, per a generar episodis

per a tothom i espais de trobada lúdica per a adolescents.

Quantificació àmbits: 
15% espai de trànsit 
82% espai de passeig i estar 
3% terrasses i serveis 

LEMA: PANOT 2.0 
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2. La visió infrastructural

Reduir la demanada de recursos hídrics. 
‐ La major part de paviments són permeables i per tant filtrants. El sòl permeable afavoreix la infiltració de 
l’aigua de pluja i l’absorció tèrmica, millorant el confort. El cicle de l’aigua és el natural, evitant carregar el 
procés de depuració d’aigües..  
- Les superfícies del paviment tenen pendents suaus que condueixen les aigües de pluja cap als
escossells,d’aquesta manera directament s’obté reg natural. Disseny de les escorrenties.
- Les aigües pluvialsd’escorrentia es recullen amb SUDs de forma que sigui aprofitada per la vegetació i es
potenciï la infiltració de l’aigua cap al subsòl.
- La gestió del reg és mitjançant sistemes eficients, automàtics i de telegestió que garanteixin un mínim
consum, i possibilitat d’utilitzar freàtiques.

Quantificació de superfícies permeables: 
20% de superfície permeable 100% 
60% de superfície permeable 50% 

Infrastructura verda. 
‐ Es treballa el verd des del concepte d’escala. 4 verds d’altures diferents per a enriquir l’espaialitat de l’espai 
públic i aportar diversitat en tots els estrats. Un verd alt (l’arbrat d’alineació, de gran port), un verd mitjà 
(arbrat de port mitjà-petit), arbustiva mitjana (per a fraccionar l’espai), verd baix (herbàcies, vivaces). La 
combinació dels verds de les 4 altures permeten configurar el caràcter dels diferents ambients.  
- L’arbrat és de fulla caduca per a aprofitar l’assolellament a l’hivern i ombrejar a l’estiu. L’arbrat de gran port
és d’una sola espècie, continu en tot el carrer, lledoners (Celtis australis). Als xamfrans, els arbres d’alineació
i gran port es diferencien, són til·lers(Tilia sp.) a l’eixample dret o arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) a
l’eixample esquerra, seguint la planificació que duu a terme la ciutat des de fa anys. L’arbrat de port petit-mitjà
triat pot desenvolupar-se adequadament sota la volta dels plàtans o lledoners,s’agrupa en “bosquets”,
formant agrupacions d’espècies diferents segons la ubicació i condicions d’assolellament, i també per a
generar variabilitat d’ambients, amb diversitat vegetal, cromàtica, de temps de floració, etc. Es plantaran les
següents espècies: còcul (Cocculus laurifolius), perenne de port baix i copa ample, dels més eficients en la
fixació de carboni, auró blanc (Acer campestre), caduc, de fulla retallada, bonica que pren coloració atractiva
a la tardor, prunera de flor vermella (Prunus cerasifera var.nigra), caduc, de fulla morada gairebé negra, molt
decoratiu i de bonica floració a la primavera, arbre de l’amor (Cercis siliquastrum), caduc, de fulla bonica d’un
verd alegre i floració espectacular abans de treure la fulla.
- Les arbustives, (marfull o Viburnum tinus,llentiscle o Pistacia lentiscus, llorer o Laurus nobilis, aladern o
Rhamnus alaternus, fotínia o Photinia x fraserii) poden mantenir-se d’altura mitjana, aprox. 120, per a formar
barrera en posició d’observador assegut. Generen “volums” per a articular els espais d’estar i donar-los més
domesticitat. També tenen la funció de generar barreres toves a l’espai del vehicle. A més, són subministre
d’aliment i refugi per a la fauna.
- Les plantes baixes (pitòspor nan,Pittosporum tobira ‘Nana’), resistents a les condicions ambientals i pressió
d’ús a que es veuran sotmeses, es planten en escossells de dimensions diverses, per tal d’articular l’espai i
generar límits a l’espai del vehicle sense impacte visual. Són una important contribució a la diversitat d’espais
per a la fauna, aporten fragància única durant la floració, éssent a més plantes melíferes.
- Els paviments permeables mitjançant el panot perforat i plantació (gespa) permeten un equilibri entre
permeabilitat del sòl i màxima usabilitat del mateix en els ambients d’estar.
- Totes les espècies compleixen amb criteris de sostenibilitat (baix consum d’aigua i mínim manteniment,
espècies fixadores de carboni i de partícules contaminants) i criteris compositius (estacionalitat i varietat
cromàtica) i criteris ambientals (ombra i control illa de calor, fulla caduca, millora biodiversitat).

Distribució de plantació: 
15% superfície plantada 
20% superfície verd trepitjable 
3% superfície plantada arbustives 

LEMA: PANOT 2.0 
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80% superfície ombra 

Distribució d’espècies d’arbrat: 
espai 1. acer campestre + photinia 
espai 2. prunus cerasifera + rhamnus alaternus 
espai 3. cercis siliquastum (flor rosa) + pistacia 
lentiscus (llentiscle) 
espai 4. cocculus lurifolius + laurus novilis (llorer) 
espai 5. cercis siliquastum (flor blanca) + viburmun 
tinus (marfull) 

Generació d’energia i enllumenat 
- La il·luminació es resol en dos nivells, mitjançant fanals (s’eviten lluminàries baixes o al paviment per evitar
vandalisme). Il·luminació alta (12 m), associada als arbres d’alineació, per a enllumenat general i dels espais
de trànsit. La il·luminació baixa (6-7m) es col·loca en els espais d’estar acompanyant els ambients més
recollits.
- Es redueixen els consums elèctrics mitjançant l’ús de sistemes d’enllumenat eficient de baix consum i
detecció de presència.
- Tota la il·luminació, així com els elements de mobiliari urbà que requereixin d’alimentació elèctrica,
disposaran de plaques fotovoltaiques integrades perquè disposin d’autoconsum.

3. La nova materialitat:

Panot 2.0.  
El panot, com a element d’identitat de l’eixample, s’estén a tota la secció del carrer i per tant és la materialitat 
dominant del pla de terra.  

La peça estàndard de panot actual és una simple lloseta de revestiment, de ciment hidràulic, de poc gruix (4 
cm) que es col·loca sobre una solera impermeable de formigó. Aquesta peça, no resisteix el pas de vehicles,
sent necessari augmentar el seu gruix a 8cm en les zones de gual de vehicles.

Per als nous eixos verds, el panot actual es redissenya (panot 2.0) i alhora es revisen les subbases de 
col·locació per a millorar el seu comportament als requeriments de resistència i permeabilitat en totes les 
situacions diverses.  

El panot 2.0 és de formigó prefabricat enlloc d’hidràulic, de dimensions 20x20x8cm, amb més altura. El 
formigó inclou àrids reciclats. Té un comportament equivalent a una llamborda, treballa bé a compressió i a 
torsió. Hi ha dues variants: massisses i perforades, amb 4 forats coincidint amb els cercles del panot 
estàndar, per a paviments impermeables l’una i permeables l’altra (o per a variants de paviment ornamental, 
omplint els forats de peces de pedra de color o sauló sòlid). 

Les subbases millorades.  
Per a les bases i subbases, es minimitza els àmbits amb bases impermeables de llosa de formigó, reduint 
l’impacte ecològic global. Així, tenim les següents variants: 

- Passeig: Zona d’ús exclusiu de vianants formada per un panot 2.0 massís col·locat sobre 5 cm de sorra i
sobre una capa de material granular drenant de 25 cm de gruix. En la part superior i inferior d’aquesta capa
granular es preveu làmines de geotèxtil per garantir la seva funcionalitat al llarg del temps, evitant que es

LEMA: PANOT 2.0 
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colmatin. Aquesta base permet una facilitat de reparació de serveis del subsòl, sense haver de reconstruir 
soleres.  

- Paviments permeables trepitjables: Zona d’ús exclusiu de vianants formada per un panot 2.0 perforat
col·locat sobre 5 cm de sorra i 20 cm de material drenant. El material drenant anirà sobre cel·les drenants  de
52mm de gruix que conduiran l’aigua cap als SUDs, formats per caixes drenants. Tant les cel·les com les
caixes son estructures tridimensionals, buides, perforades vertical i horitzontalment, fabricades amb
polipropilè i envoltades de geotèxtil que permeten la filtració de l’aigua, circulació i/o emmagatzematge
d’aigua en el seu interior.

- Circulació de vehicles i places: Configurada per un panot 2.0 massís sobre una base de formigó HM-20 de
20 cm de gruix presa amb morter M160 i rejuntada amb morter d’alta resistència que permeti treballar totes
les peces en conjunt i amb capacitat de resistir al trànsit local. La base de formigó anirà sobre una sub-base
granular de 20cm de tot- ú. Es tracta dels únics espais amb subbase impermeable, però necessari per
garantir la resistència del trànsit rodat.

- En totes les bases de paviments permeables, i de sòls vegetals o per a plantació, es proposa utilitzar graves
o bé material reciclat obtingut del matxuqueig dels paviments actuals enderrocats.

Els estudis de la qualitat i de la permeabilitat del terreny actual permetran definir si es necessari sanejar el sòl 
per millorar-ne la seva composició, granulometria i permeabilitat.  

El mobiliari.  
El mobiliari serà estandarditzat per a facilitar la seva reposició, i de materials durables i de poc manteniment.  
Les cadires i taules seran de fusta i acer zincat, robustos, amb secció generosa de fusta i dels suports d’acer. 
La calidesa de la fusta queda així associada als ambients més domèstics. 
Els bancs linials i els mobles-ambient seran de formigó amb àrid reciclat, sense armat interior.  
Els elements lúdics seran de formigó amb àrid reciclat, un element de mobiliari versàtil, entès com a element 
migs d’asseure’s mig de joc, en el que et pots asseure  de maneres molt diferents, i crear una certa 
interactivitat 

4. El valor de les permanències

Materialitat arrelada. El panot, com la materialitat del terra més característica de l’eixample, associada a 
l’espai del vianant, es converteix en la materialitat de base de la proposta,  extenent-la per a ocupar tota la 
secció del carrer, com a vincle material identitari, i alhora com a acte de colonització de l’espai vedat. 
El panot es redissenya, mantenint els seus trets característics a nivell d’aparença, per tal de respondre a 
nous requeriments de resistència i permeabilitat. 

Marc vegetal unitari. Els arbres en línia de gran port, que actualment hi ha a les voreres, amb una 
interdistància regular, que en el cas que ens ocupa estan en ple procés de substitució (lledoners per 
plataners) es mantindran, com a elements que, associats amb les façanes, configuren el marc ambiental 
continu de tot el carrer. Es continuarà el procés de substitució fins a la substitució total dels plataners per 
lledoners.  

Clarianes. Els xamfrans, entesos com a espais singulars, es manté la percepció que tenen ara de clariana 
(obertura de visuals, visió del cel i de les façanes). Es singularitzaran en cada cas segons les característiques 
dels dos eixos que s’hi creuen, mantenint en qualsevol cas els arbres d’alineació en els xamfrans i una certa 
idea de continuïtat material en els paviments.  

LEMA: PANOT 2.0 
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5. L’accés i els serveis.

Circulació 10 km/h. La circulació de vehicles es restringeix al mínim espai possible, un sol carril. Aquest 
espai està fusionat físicament amb la resta, entenent-se perceptivament com una continuïtat de l’espai del 
vianant, compartit. El vehicle té possibilitat de pas però no reconeix l’espai com a seu, sinó del vianant. 

Franja discontínua. La franja de circulació no és contínua, en tots els trams de carrer hi ha almenys un 
“zigzag” per trencar la linealitat. La ubicació de la franja en cada cas, acostada a una façana o l’altra, es 
parametritza a partir de dues condicionants: necessitat de proximitat a guals i necessitat d’alliberar espais 
d’estar davant de plantes baixes més actives.  
Els límits, no són excessivament definits, però eficaços. Els configuren escossells de grans dimensions amb 
vegetació tapissant o arbustiva, i mobiliari amb ús propi més enllà de la funció de bloqueig. 

Plaça. L’espai del zig-zag es converteix en plaça o clariana. Distingint-se de forma ornamental en el 
paviment, alhora possibilita usos efímers de format veïnal (mercadillos, concerts, etc...) en dies assenyalats. 

Accés de serveis. La càrrega i descàrrega o l’aturada de vehicles de serveis o emergències s’entén que 
serà possible en espais d’aturada puntual, en àmbits de dilatació del carril de circulació, ja sigui entre els 
arbres alts o en la clariana central, sense “grafiar-se” de forma explícita. 

Escombraries. Els contenidors es situaran entre els arbres alts, en dos localitzacions de cada tram. 

6. Control de costos.

En les fases inicials del projecte, on la variable econòmica potenciarà o invalidarà certes solucions tècniques, 
es prioritari confeccionar i obtenir uns preus de referència verídics i ajustats. Així doncs, el control econòmic 
es proposa iniciar-lo en la fase més prèvia del contracte, en el desenvolupament del Document Model. En 
aquesta fase, s’utilitzarà un mètode d’estimació paramètric basat en ratis de costos per cada variable física 
de l’actuació, per exemple €/m² tipus paviment, €/m² tipus zona verda,  €/m² tipus drenatge,  €/ml tipus 
enllumenat, €/ml servei, etc..... Per obtenir aquests ratis, es realitzarà un anàlisis estadístic amb la 
informació prèvia e històrica dels costos de les actuacions ja realitzades en la ciutat de Barcelona. 
Addicionalment, es realitzarà una base de dades associada a un GIS, on a partir de les diferents variables i 
paràmetres que caracteritzen qualsevol tipus d’actuació i dels ratis dels costos, s’obtingui el cost total de 
l’actuació. Aquesta eina serà molt útil, per la presa de decisions i per la previsió de costos de les actuacions.  

En la fase d’Avantprojecte, on s’obtindrà una proposta més detallada i concreta de l’actuació, es procedirà a 
realitzar el pressupost amb el software TCQ 2000 v5.5. En primer lloc es determinarà l’estructura del 
pressupost en els diferents capítols i subcapítols per a qualsevol tipus d’actuació. Aquesta estructura 
serà invariable i permetrà fer un seguiment i control des del punt de vista percentual i econòmic, identificant 
de forma clara les possibles desviacions. Es realitzarà un full de càlcul de seguiment que s’anirà actualitzant 
progressivament, amb els costos parcials dels capítols i els ratis en funció dels paràmetres de l’actuació, 
analitzant la seva variació, si s’escau, i el corresponent motiu. En aquesta fase, s’obtindrà les dades dels 
amidaments principals de l’actuació i els preus unitaris seran macropreus (ratis) que s’obtindran com a grup 
de partides bàsiques del banc BEDEC 2020 (BD) o través de pressupostos d’industrials (IN) o de dades de 
projectes ja executats (PE). Amb l’identificador del codi de la partida (els últims 4 dígits) s’identificarà com 
s’ha extret el marcro preu (BDXX /INXX/PEXX). 

En la fase de redacció del Projecte Executiu, es seguirà amb la metodologia de l’Avantprojecte, amb el 
mateix software TCQ 2000 v5.5. i estructura de pressupost, però es realitzarà uns amidaments detallats de 
l’actuació i un pressupost amb partides unitàries del Banc BEDEC 2020 i en cas que sigui necessari, es 
realitzaran noves partides que seran identificades amb un codi especial en el seu identificador. Totes les 
partides noves, estaran justificades i basades en pressupostos rebuts d’industrials, que seran adjuntats en 
l’expedient del projecte per contrastar la seva fiabilitat.  

LEMA: PANOT 2.0 
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MEMÒRIA

Introducció. Valor de les preexistències i estratègia de futur

Context urbà i social

Les ciutats contemporànies viuen processos de transformació cap a nous models d’urbanitat que situen les 
persones i l’emergència climàtica al centre de la discussió. La ciutat de Barcelona amb el programa Superilles, 
avança en aquesta direcció amb la creació de nous espais urbans més saludables, justos, segurs i afavoridors 
de les relacions socials i econòmiques de proximitat.
En el context del centre de Barcelona, la ciutat ha de 
donar resposta amb una reforma estructural del seu 
viari i polítiques habitacionals al creixent fenomen de 
gentrificació al que es troba sotmès el seu Eixample. 
En aquest escenari i amb horitzó 2023, es proposa 
la renovació de certs eixos del barri per iniciar la 
consolidació d’una nova xarxa de carrers amb prioritat  
pel vianant. Els nous eixos verds milloren les condicions 
mediambientals i d’habitabilitat amb una urbanització 
estructurant, que funciona amb un sistema adaptable a les 
preexistències de cada entorn específic.

Civitas pretén ser una proposta que aposta pel dret de la ciutadania a aquest nou model d’espai urbà, més sostenible 
i proper. La solució que proposem, per un eix tan característic i estratègic com el carrer Consell de Cent, busca 
l’organització mesurada del seu espai a partir de la racionalització d’un trànsit rodat mínim guanyant lloc per vegetar, 
millorar el passeig, el joc i l’estada dels veïns i els seus animals domèstics. La millora ambiental dels nous eixos, passa 
per desenvolupar una renovació energètica de l’espai públic que implementa una reconfortant nova atmosfera urbana 
on gaudir de la vida quotidiana.

Valor de les preexistències

Els nous eixos verds es potencien,  al programa Superilles, 
com a recorreguts d’unió entre equipaments i espais 
verds. Serà bàsic per tant, identificar a cadascun dels trams 
a transformar aquests llocs o espais representatius, 
generadors d’exepcions a l’estructura del sistema.
Cal reconèixer també a l’Eixample uns innegables valors 
patrimonials, urbanístics i de memòria que han de ser 
preservats, si no volem perdre una de les majors senyals 
d’identitat urbana de la nostra ciutat. Aquesta consideració 
cal entendre-la de manera general per tota la quadrícula Cerdà, però també i especialment en el tram que ens ocupa 
del carrer Consell de Cent entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria. Un tram del nou sistema que es desenvolupa en 
aquesta proposta personalitzant-se als seus elements diferenciadors i identitaris com haurà de succeir a la resta de 
trams. 
En primer lloc, cal reconèixer la singularitat de la trobada amb el Passeig de Gràcia on la dimensió i representativitat 
del passeig fan de la intersecció un lloc diferent.  Els habituals espais octogonals definits pels xamfrans a les 
interseccions queden aquí convertits en una situació d’excepció com és la de trobada amb un gran eix viari representatiu.  
En aquest àmbit específic de l’Eixample sovintegen els passatges com el de Méndez Vigo que ens connecta amb el 
carrer Aragó i que comporta un important canvi tipològic i d’escala. Edificacions en filera, petits jardins i tot un món ple 
de domesticitat que s’aboca mitjançant unes boniques i singulars reixes al nostre tram. 
L’Institut Jaume Balmes caracteritza la cantonada amb el carrer Pau Claris i estableix un espai preparat per l’accés 
escolar. Les anomenades Cases Cerdà a l’altre xamfrà configuren un àmbit definit pels esgrafiats de les façanes i 
amb una forta identitat. Finalment les plantes baixes, els comerços, els vestíbuls i el seu relleu són especialment 
rellevants. 

Àmbit horitzó 2023

Prexistències: Elements singulars
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La proposta, que es pensa com a extensible per a tot el 
carrer Consell de Cent i s’exemplifica en el tram demanat, 
manté elements compositius identitaris de l’Eixample com 
la disposició dels arbres alineats a banda i banda del carrer 
i els espais de vorera amb panot propers als edificis. A 
l’àmbit central, el canvi principal es la creació d’una nova 
franja estructural, al costat de muntanya on es gaudeix 
d’un major assolellament. Aquesta franja transformadora 
concentra natura i activitats mentre funciona com una 
gran superfície drenant i de millora ambiental. Les zones 
enjardinades de la franja seran de dos tipus. Les més 
grans, parterres filtrants amb recorreguts interns 
habilitats per vianants que oferiran una agradable 
alternativa de passeig acompanyada de vegetació. Els 
parterres de menor dimensió, no s’hi habiliten accessos, 
per tal que funcionin com a petites àrees amb sistemes 
suds inundables en cas de fortes precipitacions. En 
aquests espais verds es podran trobar tots els estrats: 
els arbres d’alineació mantenint la seva posició actual, 
petits arbres  florals cap a la banda central, arbustiu, 
herbaci i tapissant a la resta. Les espècies es barrejaran 
per afavorir la biodiversitat. S’estudiarà la gama de color 
de floració i la floració esglaonada. La vegetació arbòria 
que s’incorpora, sempre de fulla caduca, millora les 
condicions d’eliminació d’agents contaminants de 
l’aire i a la vegada incrementa els espais d’ombra en 
moment de major assolellament.
El límits d’aquestes àrees verdes, al projectar-se com a vores construïdes, de formigó i fusta, funcionaran com a 
mobiliari urbà característic i com a element de protecció de les zones plantades per afavorir el seu manteniment 
a llarg termini. Els espais entre parterres, s’hi crearan àrees de joc transversal per petits i grans, s’hi ubicaran les 
terrasses existents i es materialitzaran amb acabat de paviment mixt que combini el paviment drenant amb peces d’acció 
fotocatalítica permanent de propietats descontaminants, d’autoneteja i biocides. L’espai de reserva per circulació de 
bicicletes i vehicles motoritzats amb prioritat invertida disposa d’una dimensió suficient per a l’ús previst i es voreja amb 
paviments podotàctils que inclouen les diversitats funcionals dels veïns en el projecte d’accessibilitat dels nous eixos 
verds. 

Proximitat i dret a l’espai públic

El sistema d’urbanització proposat és modu-
lar i flexible com a mecanisme capaç d’adap-
tar-se a les situacions representatives de 
cada tram específic. 
El verd estructurant, és protagonista de la 
millora ambiental que acompanya aquesta 
transformació urbana, amb diferents solu-
cions també adaptables. 
Amb la reprogramació proposada, s’intenta 
fomentar el dret ciutadà a l’espai públic de 
qualitat. Amb estratègies que reconeixen els 
valors de proximitat. El sistema d’urbanització 
s’enriqueix amb la participació dels veïns 
que aporten el valor de la diversitat. El projec-
te pot incorporar a través de processos partici-
patius amb els usuaris, excepcions al sistema 
derivades del coneixement de les particula-
ritats de cada àmbit i de la comunitat que hi 
desenvolupa la seva vida quotidiana.
En aquest sentit, serà fonamental treballar la 
relació amb les plantes baixes, el contacte 
amb els vestíbuls de les cases, els comerços, 
les terrasses dels  bars,....

 

Valors patrimonials

Ampliació del verd urbà

Connectivitat plantes baixes comercials

Esponjament del teixit existent
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La pacificació de l’entorn, millora els accessos  als equipaments com es el cas de l’Institut Jaume 
Balmes. on s’incorpora a la proposta la consolidació de l’àrea d’estada actual, eixamplant una mica més el 
representatiu espai d’estada a l’entrada del centre amb grades i elements urbans de joc diversos. 
Aquest tram concret compta amb establiments emblemàtics com la filatèlia Julio Haeffner on la planta 
baixa s’endinsa cap a l’interior formant un aparador perimetral arrecerat. Es proposa com a estratègia 
considerar tot el contacte amb les plantes baixes com a valor tipològic dels eixos veïnals.
Al centre de cada tram, la proposta genera un espai de transició que interromp la pavimentació de la franja 
de circulació rodada i fa creuar el panot de banda a banda. Aquestes àrees quedaran lliures de mobiliari 
fix per tal de ser espais centrals flexibles per allotjar esdeveniments puntuals com petits concerts, fires, o 
jornades veïnals. El cas concret d’aquest tram davant del Passatge Mendez Vigo, que es proposa obert en el 
seu accés central i incorporat a la xarxa urbana de recorreguts per vianants, facilita també l’ocasional accés 
de vehicles. L’estratègia d’extendre el panot en punts centrals de cada illa permet dotar el sistema d’espais 
urbans polivalents i a més assegurar la reducció de velocitat dels vehicles.
Les Cases Cerdà declarades BCIN són especialment singulars com a conjunt. Havien estat quatre i 
actualment queden tres xamfrans que col·laboren  a la percepció de l’espai buit octogonal que es genera a 
l’intersecció dels carrers. L’ornamentació de les façanes encara emfatitza més aquest aspecte envoltant  de 
l’espai central que el projecte acompanya amb mobiliari urbà d’estada i contemplació.

Visió Infraestructural

Model energètic

El projecte busca el màxim estalvi energètic possible per un 
eix urbà de centralitat urbana intensa. La il·luminació viaria 
LED adaptada al tipus de trànsit que es proposa incorporant 
també la captació d’energia fotovoltaica mitjançant pèrgoles 
que s’integren al sistema tot oferint espais d’umbracle als 
xamfrans més assolellats. Aquesta autoproducció energètica 
de l’eix permet millorar decididament els paràmetres de 
consum energètic d’una via urbana com Consell de Cent. 
La solució pot ser extrapolable a la resta de l’Eixample. 

Cicle de l’aigua

Cal retornar la permeabilitat a les ciutats. La gestió sostenible 
de l’escorrentia provinent de l’aigua de pluja en l’entorn urbà 
ha d’esdevenir una prioritat en el disseny urbanístic. 
Mitjançant la implementació de diferents sistemes SUDS 
(Sistemes de Drenatge Sostenibles) dins la trama urbana 
podem reduir la impermeabilització creixent de les ciutats 
causades per les edificacions i les infraestructures i, 
descentralitzar així, la seva gestió vinculada a sistemes de 
canalitzacions.

La utilització de sistemes d’urbanització de baix impacte ens 
permet alhora un creixement en les superfícies permeables 
que repercuteixen positivament en el control de la quantitat 
d’aigua. Està comprovat que aquests aspectes es tradueixen 
en una percepció ciutadana més elevada de qualitat de 
vida, en una disminució de la temperatura per la reducció 
de paviments impermeables i en una major capacitat 
d’absorció de CO2, així com de retenció d’agents 
contaminants.

En quant al reg s’agruparà la vegetació creant comunitats 
vegetals diverses però compatibles des del punt de vista 
de les necessitats hídriques. En el disseny de la instal·lació 
de reg se seguiran els criteris establerts per l’Ajuntament 
de Barcelona en el Plec de Prescripcions Tècniques per al 
Disseny, l’Execució i la Recepció d’espais verds 2020, podent 
ser per goter o bé per microaspersió. El reg serà automatitzat 
i telegestionat.
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Tram tipus amb col·locació de plaques fotovoltaïques per 
enllumenat públic

1 Franja de bioretenció  2 Parterre filtrant  3 Retenció/Laminació  
4 Evapotranspiració

1 2

3

4

Franjes drenants (sistemes SUDS) i dipòsit
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Enllumenat

El projecte proposa la captació d’energia solar per 
ser empleada en la mesura possible en el consum de 
l’enllumenat urbà. El canvi de secció i la reprogramació 
de l’eix requereixen un canvi en la configuració de 
l’enllumenat que es planteja  asimètric, mantenint al 
cantó de mar, els fanals de major alçada que ja s’hi troben i 
aportant uns de port més baix al costat de la franja d’estada 
i passeig que s’adeqüin a la domesticitat d’aquests usos. 
El projecte vol emfatitzar la importància  de la bona il·lumi-
nació urbana per construir espais segurs. On tots puguem 
caminar lliurement tant de dia com de nit.

Factor temps. Resiliència de l’espai públic 

El projecte vol afrontar de forma relaxada el concepte evolutiu  de l’espai oferint des d’un criteri general endreçat, 
distints ambients que fan front a les diverses sol·licituds socials i urbanes. Cal tenir en compte que el nou espai 
públic que es planteja vol ser mantenible i de cost assumible a la vegada que regenerador i suggerent. Es tracta 
també de crear eixos amb noves funcionalitats que oferir a la ciutat com a part del seu organisme global complexe. 
El nou disseny de l’eix serà pioner en l’àmbit de l’Eixample, essent el primer d’aquestes característiques de recuperació 
urbana integral però haurà consolidar-se amb les transformacions d’altres eixos urbans en convergència d’objectius 
per a poder treballar en xarxa i per tant millorar la seva eficàcia tant des d’una perspectiva urbana com des d’una mirada 
de barri. 
La proposta encara és l’endemà d’una sobrietat característica dels models del segle XIX que es van renovant  amb els  
paràmetres actuals per arribar a la nova ciutat del futur, una ciutat més amable i saludable.

Verd i processos naturals

La vegetació és un dels punts cabdals per afavorir un 
ambient natural i amable amb el vianant. Una de les 
línies estratègiques de la ciutat, en els darrers anys, és la 
d’afavorir la biodiversitat.
La biodiversitat s’obté utilitzant espècies diferents, que 
floreixin i fructifiquen en èpoques diverses, afavorint 
especialment les que maduren en èpoques tardanes 
(tardor-hivern). Això millora i  incrementa la fauna urbana 
– oferint aliment durant tot l’any- i evitant les plagues.
Per això també, els nous espais vegetats es proposen de 
certa dimensió on podem plantar de forma densa i obtenir 
aquest objectiu.
A continuació llistem grups d’espècies entre els que triar 
la combinació per resoldre les diferents funcions:

Plantes nutricionals per papallones o insectes:
Dorycnium hirsutum, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, 
Lonicera implexa, Hedera hèlix, Thymus vulgaris, Lothus 
corniculatus...

Plantes que afavoreixen la fauna aixiliar. Aromàtiques: 
Mentha, Rosmarinus, Thymus, Calendula, 
Lavandula....
Plantes que afavoreixen la fauna apicola:
Rosa sp., Cistus, Dorycnium, Buxus, Hedera, Thymus, 
Asparagus, Centranthus, Salvia,...
Plantes amb floració i fructificació tardana:
Rosa sp, Ilex aquifolium, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, 
Myrhtus , Ruscus aculeatus, Viburnum tinus, Hedera hèlix, 
clematis vidalba,...

Il·luminació asimètrica del carrer

Espècies que afavoreixen la biodiversitat, fauna auxiliar, apicoles, amb 
floració i fructificació tardana

1- Arbres d’alineació existents  2- Arbres de port baix a zones d’estada  
3- Plantes arbustives  4- Ampliació d’escocells

1

2

34

1
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Nova Materialitat

Mobiliari accessible i de gènere

La franja de vegetació i activitat que genera aquesta proposta, vol ser no només optimitzadora dels recursos naturals i 
energètics sinó també generadora d’espais de joc i estada amb mobiliari urbà inclusiu identitari dels nous eixos. 
Plantegem  escenaris d’activitat polivalents i interseccionals, que siguin transversals, per petits i grans i sempre 
accessibles. Les vores dels espais verds, incorporen diferents models de seients confortables i tots ells ergonòmics. 
Alguns més amplis on estirar les cames i d’altres més convencionals per descansar durant una jornada de passeig. 
La versatilitat que ofereix treballar el mobiliari amb el mateix element de construcció del límit dels espais plantats 
suposa avantatges en la relació cost-benefici de la proposta, ja que un mateix element resol diferents funcions 
necessàries al carrer. 
Els elements que conviden al joc, volen ser d’alta 
durada i requerir poc manteniment. Es proposen 
elements de formigó tenyit amb formes 
escalables i també taules i cadires de diferents 
alçades  que convidin al joc, al xerrar, al berenar, al 
llegir, en definitiva, gaudir de la vida quotidiana a 
l’espai públic.

Paviments

La definició dels paviments a la proposta vol 
incorporar els aspectes innovadors que ja 
han estat comprovats en la seva aplicació a la 
vegada que tenir molt presents els criteris de 
cost i manteniment. En aquest sentit es proposa 
el panot, lloseta hidràulica 20x20x4 per a espais de 
vianants i 20x20x8 per a espais de pas de vehicles. 
Llamborda de formigó amb tractament fotocatalític 
i juntes drenants als àmbits d’estada. Paviments 
filtrants configurats amb barreja al 40 i 60 % de sauló 
i tot.u i finalment  pel carril de vehicles en convivència 
un paviment de formigó continu tractat amb un bon 
coeficient d’albedo que eviti el sobreescalfament i 
tractament fotocatalític.

Comportament ambiental

A continuació volem llistar les principals millores ambientals que aporta una transformació com la que es planteja amb 
aquesta proposta per als eixos verds:

- Reducció d’emissions de CO2, per impacte del trànsit rodat. La circulació de menys quantitat de vehicles i la reduc-
ció de la velocitat afavoreix la disminució de diòxid de carboni emès a l’atmosfera.
- La creació d’espais on es prioritza el vianant o el moviment en bici, emet zero emissions de diòxid de Carboni.
- Augment d’absorció del CO2, per l’increment en superfície vegetada i per l’increment d’arbres (un arbre adult absor-
beix entre 30-50 Kg. De CO2 l’any).
- Instal·lació de llums solars.
- Utilització de vegetació que requereixi menys manteniment, evitant podes excessives, plantant en marcs adients.
- Utilització de paviments fotocatalítics (tipus Air Clean de Breinco), que absorbeixen el CO2.
- Reducció de la temperatura ambiental a l’estiu, gràcies a la vegetació i a l’ús de paviments clar, pot baixar la tem-
peratura ambiental entre 5-8ºC.
- Reducció del consum de l’aigua de reg, amb plantacions adaptades al medi, bones  pràctiques de reg (reg en pro-
funditat, ús d’emissors més eficients i mecanismes per evitar pèrdues d’aigua i reducció del reg).
- Aprofitament d’aigües pluvials, que s’infiltren per als paviments de vorera i recullen els parterres vegetats, infil-
trant-se i essent aprofitats per aquesta, reconduint l’excés a dipòsits per al seu posterior aprofitament.
- Utilització d’arbrat caducifoli, afavorint amb la pèrdua de fulla anual, l’eliminació contaminants en atmosfera.

Manteniment
Es proposen materials coneguts, però que incorporen tractaments comprovats de millora del seu comportament 
mediambiental. Tots ells s’han triat pensant en la seva durabilitat, però també  en les necessàries i diverses 
tasques de manteniment i reparació que es produiran regularment. Igualment s’ha tingut en compte la seva fàcil 
reposició total o parcial. 
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1 Panot existent  2 Parterre filtrant amb passos de paviment mixt 
(suds) 3 Paviment mixt fotocatalític i drenant (suds) 4 Peça podo-
tàctil 5 Paviment continu de formigó amb acabat raspallat i trac-
tament fotocatalític  6 Escocells ampliats. Franges de bioretenció 
(suds) 7 Parterre filtrant inundable sense pas habilitat
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Accés i serveis

Mobilitat

Es preveu un carril únic de 4 metres per a vehicles 
motoritzats amb velocitat limitada a 10km/h en 
convivència amb bicicletes. Una dimensió que permet 
el pas de vehicles de servei, escombraries i bombers i 
que ocasionalment pot permetre l’aturada per encotxar 
o desencotxar persones sense interrompre la circulació. 
S’ha mantingut la linealitat del carril, però s’aprofiten 
els guals i altres situacions singulars com la del 
passatge per canviar el paviment a panot evitant així 
l’excessiva velocitat dels vehicles amb estratègies 
perceptives dissuasòries.
Pel que fa a la càrrega i descàrrega, tot i que l’amplada del carril permet aturades per a operacions DUM de poca 
durada, s’han previst també als extrems del carril propers als xamfrans espais per a operacions de major durada.

Accessibilitat

Es garanteix l’accessibilitat a tots els espais tenint en compte les diversitats funcionals i senyalitzant adequadament 
recorreguts per a persones amb dificultats visuals. Els recorreguts  per a vianants, com indica l’esquema superior, 
ofereixen sempre una opció rectilínia, senzilla i còmoda per ser recorreguts. El projecte veu com a un valor 
aquesta comoditat i que els desplaçaments siguin intuïtius  i es produeixen a nivell. Els elements fixes que es disposen 
al llarg de l’eix, sempre deixen espais entre ells per no generar obstacles en l’encreuament d’una banda a l’altre del 
carrer al llarg de l’extensió del tram, permetent així gran diversitat d’opcions, totes elles segures. 

Serveis Existents

Les pendents donades a les voreres i als nous espais permeten mantenir els embornals i les xarxes de clavegueram. 
La permanència de les voreres de panot limítrofs als edificis garanteixen una bona  situació per a tasques de 
manteniment i reparacions de les xarxes urbanes.

Control de Costos i viabilitat econòmica

El control de costos és una eina per ajudar a la correcta presa de decisions durant la totalitat del procés de 
desenvolupament del projecte. D’aquesta forma, s’executarà un control de costos associats a cadascun dels documents 
previstos (Document de model d’espai públic, avantprojecte i projecte executiu). 

Document de model d’espai públic 

El control de costos dintre d’aquesta fase és bàsic i s’executa a través de ratis d’urbanització generals. Aquest rati 
(cost del m2 urbanitzat) permet disposar d’un valor estimat del cost de l’actuació, sent un bon punt de partida per a les 
següents fases de disseny. 

Avantprojecte

El control de costos dintre d’aquesta fase s’executa a través de ratis pormenoritzats. Dintre de cada capítol, 
s’estableixen al voltant de 3 a 6 ratis concrets que permeten avaluar el cost del mateix, assolint-se al voltant de 30-40 
ratis diferents. El resultat d’aquest procés viu i àgil és l’obtenció, a partir d’uns amidaments molts clars, d’un pressupost 
estimat molt acurat dividit per capítols i per a cada una de les possibles solucions constructives que es plantegin.

Projecte executiu

El control de costos dintre d’aquesta fase s’executa a través de la concreció de partides específiques i la definició de 
l’amidament exactes. L’execució d’aquest pressupost s’executa mitjançant el programa TCQ i partint de la base de 
preus del BEDEC vigent. Aquest pressupost s’executa de forma paral·lela al llarg de tot el procés podent determinar 
ajustaments al llarg de tot el procés. El resultat d’aquest procés és l’obtenció d’un pressupost detallat i coherent 
on es defineixen al voltant de 300 partides diferents d’obra. Fruit de l’elaboració del pressupost es disposarà dels 
quadres de preus 1 i 2, justificació de preus, llistat d’amidaments, estadística de partides, pressupost i resum del 
pressupost; així com el plec de condicions associades  a les diferents materials i unitats d’obres definides. Afegint altres 
aspectes com el control de qualitat o despeses associades a pagaments a companyies, s’obtindrà com a últim valor el 
pressupost per a coneixement de l’administració. 

Vianants - Carril 10Km/h Bicicletes i vehicles motoritzats
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1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC 

La proposta de concreció, en el tram del Carrer Consell de cent entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria, del 
nou model d’Espai Públic programat per l’Ajuntament de Barcelona es basa en dos objectius primordials: generar 
un nou espai que doni prioritat a les persones, i per tant que no és que la prioritat s’inverteixi sinó que els usos 
motoritzats són ocasionals i subsidiaris i fins i tot les bicicletes conviuen amb els vianants des de la premissa que 
els eixos verds han de destinar-se als ciclistes lents (velocitat 10 a 20 km/h), i on els elements estructurants 
són el verd i els usos cívics. 
La proposta es planteja com una solució adaptada al cas concret objecte del concurs però escalable a la resta 
d’actuacions dins del Programa d’Eixos Verds. Per aquest motiu pensem que era essencial que la proposta 
permetés identificar les idees força que haurien de romandre a les diferents adaptacions a l’entorn o concrecions 
en altres trams del mateix carrer Consell de Cent o altres carrers horitzontals o verticals. 
Els principals condicionants de la proposta  són: la topografia, els usos existents en els edificis (en planta baixa i 
en alçada) i les infraestructures en el subsol. La geologia del subsol és també un condicionant per a la infiltració 
d’aigua al subsol, com s’explica al proper apartat. 
Pel que fa a la topografia, a diferència d’altres parts de l’Eixample, aquest sector és de pendents molt suaus. El 
pendent dels carrers en el sentit mar-muntanya és inferior al 1,8% i en els trams entre carrers verticals els 
pendents entre peus de façana són variables al voltant de l’0,8% (15 cm entre peus de façana). El pendent en el 
sentit Llobregat-Besós és mínim, del 0,2% (sols 60 cm entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria). 
En quant als usos dels edificis, són majoritàriament edificis d’habitatges, amb ús comercial als baixos i terciari al 
principal, llevat de casos singulars com l’Institut, l’Hotel i l’edifici del BBVA. En planta baixa es dona per tant una 
varietat important de comerç, típica de l’Eixample més central, amb un 20% destinat a restauració-bars, 25% de 
roba, 10% de bancs i la resta a serveis variats (forns, farmàcies, agències de viatges, tabacs, lampista,...). 
Les infraestructures del subsol podem dividir-les entre les més superficials (a menys de 1 m de profunditat, que 
són les xarxes elèctriques de MT i BT, les xarxes de comunicacions, l’aigua potable, el gas i els serveis urbans 
com enllumenat públic, IMI i semàfors) i les que van més profundes (clavegueram i Metro). El traçat en planta 
dels superficials va quasi sempre en la franja de 4 m més propera a les façanes (amb la excepció de telefònica, 
quins prismes  tenen traçats rectes o diagonals a les cruïlles), produint-se els creuaments de serveis 
majoritàriament a les zones dels passos de vianants (sols 2 excepcions). El clavegueram i el propi Metro passen 
a suficient profunditat com perquè no siguin un condicionant per a futures plantacions en aquest sector (llevat de 
la ventilació del Metro a la cantonada Consell de Cent-Roger de Llúria, que caldrà mantenir). 

 
L’anàlisi de l’escenari de la intervenció ens porta a marcar les línies bàsiques del disseny urbà proposat:  aprofitar 
la topografia natural per a plantejar una plataforma única (associada a la prioritat peatonal) que es caracteritza 
per mantenir els pendents de les voreres actuals i perllongar el pendent de la vorera muntanya fins a trobar-se, 
a l’alçada de l’actual vorera mar, amb la cota superior d’aquest vorada. Resulta per tant una secció transversal 
molt suau en V amb un punt baix on hi ha l'actual vorada mar. Aquesta secció es planteja amb un ús 
bàsicament peatonal i verd per a potenciar els usos de passeig, estada, joc i relació amb el comerç de 
proximitat així com per a augmentar la naturalització de la ciutat i els espais destinats a les espècies 
vegetals. En una barreja formal d’espai verd i peatonal es manté lliure d’obstacles l’espai imprescindible per a 
garantir l’accessibilitat en vehicle motoritzat (veure punt accessibilitat.).Tots els usos de la mobilitat no peatonal, 
tant la motoritzada com la feble (bicicleta, VMP) conviuen amb l’ús peatonal en posició de subordinació, atesa la 
prioritat peatonal. Les grans peces verdes ajuden a formalitzar espais d’estada, joc o terrasses per a la vida 
ciutadana, a banda de dotar l’Eixample central d’espais verds dels que està tant necessitat. Com suggereixen les 
bases del concurs, suport/infraestructura i urbanitat han de potenciar-se sinèrgicament. 
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La proposta genera un passeig central que va recollint els diferents espais que es creen entre parterres verds. 
En aquest dos trams es creen10 espais polivalents, on es situaran les zones d’estada per veïns, les terrasses 
dels bar, i on es disposen  elements jugables destinats als infants. El disseny dels elements de joc es basarà en 
una concepció global de l’espai urbà i les necessitats quotidianes de la ciutadania que diversifiqui les oportunitats 
de joc lliure i inclusiu a l’aire lliure. A més hauran de complir els requisits de seguretat inclosos a les normatives. 
Tot i que pot servir de referent les recents experiències dutes a terme a la ciutat, cal desenvolupar el disseny 
concret dels jocs en fase d’executiu en base a un estudi de l’estructura sociològica/demogràfica de les àrees més 
properes i en el marc d’un procés participatiu amb els veïns afectats.  
A l’àmbit d’intervenció (3.164 m2 entre Llúria i Pau Claris i 3.367 m2 entre Pau Claris i Pg. de Gràcia) resulta, amb 
la intervenció proposada, un 20% destinat a espais permeables i, d’aquest espai, més del 80% correspon a 
espais plantats, més eficaços per a la permeabilitat. Així mateix la Proposta augmenta en un 30% el nombre 
d’arbres i permet recollir amb SUDS, a l’interior de les peces verdes grans,  el 100% de les aigües de pluja. 

2. VISIÓ INFRAESTRUCTURAL: EL CICLE DE L’AIGUA-EL VERD I LA BIODIVERSITAT-L’ENERGIA 

CICLE DE L’AIGUA: Un dels objectius clarament establerts a les bases del concurs és l’augment de la superfície 
permeable (les bases del concurs fixen l’objectiu d’un 20% de superfície permeable i d’ella un 50% plantada). 
Efectivament un dels problemes detectat des de fa uns anys a les urbanitzacions clàssiques és l’augment de 
superfícies impermeables, fet que altera greument el cicle natural de l’aigua. El canvi climàtic també ha suposat 
un canvi en els episodis de precipitació, que al sud d’Europa són cada cop menys freqüents i més intensos, amb 
els conseqüents cabals punta més elevats i risc d’inundacions de baixos comercials. La permeabilitat, però, 
també respon a un segon objectiu, com és la millora del desenvolupament dels arbrats d’alineació viària o àrees 
plantades adjacents a les zones peatonals L’Eixample de Barcelona és un exemple extrem de la modalitat 
d’urbanització, actualment qüestionada, de baixa o nul·la permeabilitat.  
La proposta plantejada incorpora aquesta nova visió de l’espai urbà en relació al cicle de l’aigua basada en la 
consideració de l’aigua de pluja com a recurs i no com un mer factor de risc d’inundació a eliminar a la xarxa 
de clavegueram, separativa o no, el més aviat possible. Amb aquesta òptica, especialment en solucions de 
plataforma única, convé conduir les aigües als espais plantats, localment deprimits per a possibilitar acumulació 
de l’aigua similar a la que aportaria la caixa d’un viari segregat, procedint, en l’interior de les zones plantades, al 
seu filtrat cap al subsol, amb la doble finalitat de laminar la recarrega l’aqüífer, quan és possible, i en tot cas de 
garantir la humectació del subsol de les plantacions (no la seva inundació permanent que malmetria la viabilitat 
de les espècies vegetals). Aquesta visió és l’actualment anomenada com sistemes de SUDS (sistemes urbans 
de drenatge sostenible). Per a la implantació d’aquest sistema la normativa de BCASA requereix a Barcelona 
que es garanteixi en tot cas la drenabilitat convencional en cas de colmatació dels SUDS i que es garanteixi 
també un sistema de sobreeixidors que aboquin l’aigua a la claveguera en cas de pluja excepcional que empleni 
els mecanismes d’emmagatzematge de l’aigua. 
És per tant fonamental conèixer amb precisió la capacitat d’infiltració del subsol per a analitzar la viabilitat i  
dissenyar responsablement un sistema de SUDS. En fase de concurs d’idees això no és possible ja que no 
disposem d’un assaig de permeabilitat, que caldrà fer en fase de projecte executiu. Per l’ampli recull bibliogràfic 
sobre la geologia del pla de Barcelona i per alguns sondejos propers podem, però, preveure un primer estrat de 
llims fins a 5 m de profunditat i un segon estrat d’argiles carbonatades en els propers 5 m. D’acord amb valors 
habituals podem suposar una permeabilitat de 10-6 m/s per als llims i de  10-7 m/s per a les argiles (com a 
comparació podem dir que el substrat sorrenc de l’Eixample a la zona del Poblenou seria com a mínim de 10-4  
m/s, és a dir 1000 cops superior que a les argiles). Els valors de les argiles fan inviable la recàrrega de l’aqüífer 
però els valors del llims, tot i ser baixos, permeten una difusió de l’aigua filtrada a tota l’amplada de l’estrat.  
Pel què fa a la infraestructura relacionada amb el cicle de l’aigua, es proposa, atesos els condicionants geològics 
de l’indret,  la creació d’un sistema combinat de  SUDS i sistemes de reaprofitament de l’aigua de pluja en 
les pastilles-parterre (d’uns 50-70 m2) que es plantegen repetidament al llarg de l’eix verd. Aquesta proposta es 
troba estretament lligada als condicionants existents específics de l’Eixample. Considerant per una banda una 
pluja de disseny de 120 mm/dia (associada a un període de retorn de 10 anys) i tenint en compte que el disseny 
i repartiment de l’espai públic proposat crea unes conques d’entorn els 400 m2, es generen un volums a 
desguassar d’entorn 48 m3 en cada àrea plantada, que en cada tram de carrer són uns 350 m3 (Passeig de 
Gràcia-Pau Claris i Pau Claris-Llúria). 
 



 
 

WALKING ON GREEN 
 

CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB JURAT PER ALS NOUS EIXOS VERDS DE L’EIXAMPLE                              3 
 

Per això, tal com es mostra a 
l’esquema, optem per a una estratègia 
del disseny, basada en la Guia Tècnica 
per al disseny de SUDS a Barcelona, 
amb pous sobreeixidors dins dels 
SUDS (implantats a la marina del prat 
Vermell i als tres zones de BCN) que 
funcionen com a desguàs de fons i 
connecten la part superior de les 
capses amb la claveguera. Aquest 
disseny permet alhora garantir el 
desguàs tan de l’aigua que no pot ser 
infiltrada com la de la que 
potencialment s’acumuli a la superfície 
dels SUDS, evitant així el risc d’inundació dels baixos comercials en cas de pluges superiors a la de disseny. 
Amb els assajos de permeabilitat esmentat i la modelització del flux de l’aigua subterrània (Modflow o similar) es 
podrà avaluar el volum d’aigua emmagatzemada i no infiltrada al cap de 48 h  i aprofitar-la per al reg de les zones 
plantades. S’ha realitzat un càlcul preliminar de la demanda hídrica de les plantacions i resulta que amb aquesta 
recirculació es pot estalviar entre un 65 i un 100% del consum d’aigua potable, segons el percentatge 
d’infiltració. Amb aquesta combinació de funcions es permet mantenir, encara que sigui parcialment, la recàrrega 
de l’aqüífer, reduir el volum d’aigua desguassada al clavegueram i reaprofitar l’aigua de pluja per al reg del nou 
eix verd, afavorint-ne l’auto-suficiència i permetent que la pròpia infraestructura formi part orgànica del carrer. El 
sistema també destacaria per la seva resiliència, ja que per a pluges majors a la de disseny (que en un escenari 
de canvi climàtic cal tenir cada cop més presents) es disposaria de sobreeixidors connectats a clavegueram que 
evitarien la saturació del sistema i la inundació del carrer. 
VEGETACIÓ: L’espai actual de cotxes es transforma en plataforma única incorporant el verd com a element 
estructurador dels diferents espais del carrer. El projecte de vegetació del carrer Consell de Cent aprofitarà les 
condicions microclimàtiques generades amb la proposta d’urbanització per generar microcàpsules de natura.  
La proposta es basa també en els preceptes del “Urban Forestry”, que promou la millora del medi ambient urbà 
mitjançant la vegetació i aposta per l’increment de la cobertura arbòria i els arbres de gran port. Es per això que 
mantenim i potenciem la canòpia dels arbres existents, font d’innumerables beneficis per la salut, 
demostrats científicament fa molts anys (Ulrich, 1984). Les plantacions, gràcies a uns criteris d’esporga 
menys restrictius afavorits pel canvi d’ús del carrer, generaran en pocs anys una cobertura propera al 100%. A 
més els arbres madurs existents, amb les seves cavitats, són un refugi natural molt preuat pels ocells. 
Volem utilitzar a més plantes característiques del nostre paisatge en les microcàpsules de natura, reproduint el 
biòtop del sotabosc mediterrani, afavorint la biodiversitat de la flora, dels ocells i els insectes que ens són propis. 
El nou microclima es genera amb infiltració d’aigua d’escorrentia de tot el carrer, sumat a l’obac propi del costat 
mar, incrementat per l’ombra dels arbres existents. Aquestes condicions demanen una selecció d’espècies 
pròpies del sotabosc mediterrani, adaptades a l’ombra i que aprofitin l’increment d’humitat que es produirà. 
Les plantes d’obac s’estructuraran amb arbrets de port mitjà o petit, intercalats al portell dels arbres existents, 
preferentment caducifolis amb formació arbustiva d’espècies com l’Auró de Montpeller (Acer monspessulanum), 
l’Auró blanc (Acer campestre) puntualment, algun arboç exemplar (Arbutus unedo) de fullatge persistent i 
fructificació de tardor. A les cantonades i espais amb més sol, l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) donarà un 
toc de flor. 
A les cruïlles, el criteri de la selecció dels arbres serà diferent, ja que l’assolellament i la necessitat de generar 
ombres esdevindrà fonamental. Es triaran arbres de gran port com l’arbre dels fanalets (Koelreuteria paniculata) 
o la Xicranda (Jacaranda mimosifolia), que a més aportaran una nota acolorida amb la floració de principis d’estiu. 
L’estratificació amb diferents capes és important per reforçar la presencia de la vegetació i multiplicar els seus 
beneficis. Per això a les microcàpsules de natura es plantaran arbustives de sotabosc mediterrani, però amb 
capacitat per resistir les condicions de la ciutat com ara el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia 
lentiscus), la murtra (Myrtus communis) i el galzeran (Ruscus aculeatus) entre d’altres. 
Finalment, a l’estrat herbaci i als escocells, es plantaran especies resistents, de port baix, amb flors o resistents 
a l’ombra segons els llocs, amb moltes espècies que floreixin seqüencialment. S’aprofitarà l’experiència dels nous 
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enjardinaments del voltant del Mercat de Sant Antoni per incorporar les plantes que millor s’han comportat a 
situacions similars.  
Per afavorir el creixement dels arbres es millorarà la infiltració de l’aigua, s’incrementarà la superfície dels 
escocells i s’aportarà matèria orgànica en encoixinats, promovent l’enriquiment del subsol i la vida edàfica.  
En l’apartat de vegetació destaquem per tant els següents conceptes clau: 1) Increment de la biodiversitat: 
amb diversificació d’espècies vegetals nutrícies amb diferent calendari de floració i fructificació, manteniment dels 
arbres madurs amb cavitats, encoixinat per  millorar la vida edàfica y 2) Increment de cobertura: la cobertura 
arbòria actual s’estima en 3.500 m2 que suposa un 50% de la superfície de l’actuació. Amb la nova proposta es 
passa a una cobertura arbòria de pràcticament el 100% incrementada a més amb un 20% en el nivell arbustiu. 

 
ENERGIA: La pròpia concepció dels eixos verds forma part d’una estratègia de reducció de la mobilitat 
motoritzada que comporta una reducció d’emissions. Com a mesura addicional la proposta incorpora, com és 
habitual, des de ja fa uns anys, als projectes d’espai públic a la ciutat de Barcelona la utilització de lluminàries 
de LEDs, per la seva major eficiència energètica, menor consum i major durabilitat. Pel que fa a la implantació 
d’elements de generació d’energies renovables sols considerem, en aquest tram, que hi hagi un emplaçament 
adequat per condiciones d’orientació: la cantonada orientada a sud on està situat l’Hotel Renaisence. Sobre la 
seva marquesina podria implantar-se una instal·lació fotovoltaica de fins a 100 m2, tot i que caldria arribar a un 
acord amb la propietat de l’Hotel. Amb aquest element o amb d’altres menors distribuïts en tòtems on ubicar els 
sensors que sol demanar l’IMI als espais urbans, es podrà a més generar l’energia neta necessària pel sistema 
de reg vinculat al reaprofitament de l’aigua de pluja. 

3. NOVA MATERIALITAT: 

La proposta de nou eix verd s’estructura a partir dels materials típics de l’eixample, panot – asfalt - línies de granit, 
aprofitant les bases existents com a optimització dels recursos i per facilitat constructiva. 
L’espai actual de cotxes es transforma en plataforma única, incorporant el verd com a nou material de treball: 
1) S’incrementa la mida dels escocells de l’arbrat existent, 2) S’incorporen zones drenants a les voreres amb un 
nou panot drenant i 3) S’incorporen grans jardineres, amb millora de la biodiversitat i creació d’àrees d’infiltració 
D’altra banda, els materials que configuren la proposta tenen a veure, formalment, amb les opcions adoptades 
pel que fa a les permanències, que s’expliquen al punt següent. 
Paviments: a les antigues voreres s’utilitzen bàsicament dos materials amb aparença tipus panot, el 
convencional de Barcelona (concretament el de 4 anelles), si bé amb la capa superficial fotocatalítica (ja 
assajada a la Diagonal) i una variant formal d’aquest panot (forats a les anelles), que permeti la drenabilitat i 
sorgiment del verd. Aquesta mateixa solució tipus panot s’utilitza a la trobada amb les cantonades.  En el cas de 
Passeig de Gràcia es manté el pas del paviment tipus Passeig de Gràcia. La part pavimentada de l’espai central, 
consistent en una franja de 4,8 m ampliada a les zones d’estada, es resol amb paviment aglomerat polit. La 
trobada entre ambdós materials, que en el cantó mar es produeix en el punt baix de la secció, es resol amb una 
peça granítica de 30 cm d’amplada (en el cantó mar fa la funció de rigola). 
Els guals d’accés als 3 aparcaments i al Passatge Mendez Vigo es resolen en el marc de la plataforma única, 
tipus Passeig de Sant Joan. Més singular és el gual peatonal de la confluència de Consell de Cent amb Pau 
Claris, un enorme gual de 40 m de longitud per a reforçar la continuïtat de l’eix cívic en que es constitueix el nou 
eix verd de Consell de Cent, amb solucions de granit tipus Passeig de Sant Joan. 
La secció estructural de les voreres antigues es manté excepte en la franja de 1,6 m d’amplada dels nous 
escocells ampliats (1,6 x 2,0 m). En aquesta franja es preveu demolir la base del paviment per a ubicar una 
secció de sol estructural sobre la que col·locar les peces de panot evolucionat foradat. 
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Des del punt de vista de les seccions estructurals dels paviments l’aspecte més rellevant és l’economia de 
medis que suposa la secció tipus final adoptada per al carrer, que permet minimitzar les afectacions a serveis , 
sobre tot, l’enderroc de paviments.  El paviment de l’actual calçada de vehicles sols s’ha de fresar de 7 a 10 cm 
en la seva part més alta. Sobre la secció estructural del ferm antic sols cal recréixer amb el nou aglomerat, donant 
pendent única cap al cantó mar. Cal enderrocar, a la calçada central actual els espais ocupats per les noves 
peces verdes, espai lliure de serveis, on s’ubiquen els nous SUDS i plantacions, amb la secció tipus drenant ja 
esmentada. Aquí, però, també s’adopta un enfoc sostenible ja que la base previsiblement de formigó que hi ha 
sota l’aglomerat (és la secció habitual a Barcelona) es preveu triturar in situ i reutilitzar per a les capes de 
“graves” dels SUDS (es preveu que obtenir així més de 200 m2 de material. Pel que fa a les actuals voreres, es 
mantenen en cota i sols cal renovar la capa superficial de panot per a posar el nou panot fotocatalític. 
Mobiliari urbà: com a elements rellevants dins del mobiliari urbà destaquen en la proposta els bancs i cadires 
de les zones d’estada i l’enllumenat públic.  
Es proposa disposar de sofàs i butaques de llistons de fusta per a les zones d’estada, com a microsalons pels 
veïns, i bancades de formigó distribuïdes al llarg de  l’eix. S’incorporen també elements jugables, elements de 
formigó i petits elements de joc que poden ser repetits al llarg del carrer. 
Per a l’enllumenat públic, es proposa mantenir els models de fanal de l’eixample, ajustant les interdistàncies i 
modernitzant les llumeneres, amb tecnologia LED, òptica asimètrica ajustant la potència al lateral i al cos central. 
Per a donar un ritme i potenciar el verd també a la nit, es proposa incorporar petits projectors als arbre per 
il·luminar les zones arbustives de dalt cap a baixa per evitar contaminació lumínica.  El ritme de parterres verds 
quedarà marcat a la nit i distingirà aquest eix verd de la resta.  
En aquest cas, com en part en el cas del panot, s’opta per 
utilitzar l’enllumenat per a emfatitzar el canvi rellevant en 
l’ús del carrer. La prioritat ja no és evitar accidents amb els 
vehicles motoritzats sinó, mantenint un enllumenat base 
de seguretat ciutadana,  estimular ambients canviants i 
il·luminar també el verd. En projecte executiu es 
treballarà amb els serveis municipals d’enllumenat i amb 
l’assessorament d’un lighting consultant per a concretar el 
concepte de ritme i contrast assolint un enllumenat 
arquitectònic del nou espai, que s’adapti i potenciï els 
nous usos previstos. Per a enllumenar el verd es preveuen els ja esmentats projectors als arbres, sempre evitant 
la contaminació lumínica, i per a contrastar determinades zones d’estada cal treballar amb òptica partida de 
manera que es pugui aconseguir una intensitat lumínica diferenciada a ambdues bandes de l’alineació d’arbres. 

4. VALOR DE LES PERMANÈNCIES 

La proposta s’articula a partir de les permanències del carrers de l’Eixample. Es manté la secció actual amb 
voreres de panot, alineació d’arbres i enllumenat. 
Es tracta d’una economia constructiva i respectuosa amb el que existeix, utilitzant els mateixos tipus de 
paviments econòmics, aprofitant les bases existents, mantenint les línies de voreres de panot actuals, i treballant 
amb asfalt desbastat amb àrid seleccionat, com a paviment de la plataforma única, que permet aprofitar la base 
existent, amb estalvi de residus. 
S’incrementa el verd, s’augmenten els escocells i es creen grans zones enjardinades. Es manté el panot i es 
treballa amb una interpretació del panot amb forats que permeti la permeabilitat i l’aparició del verd, incorporant 
zones drenants entre parterres. Pel que fa a l’arbrat existent, s’ha realitzat una revisió del mateix i dels 77 arbres 
presents sols 9 presenten un estat regular, la majoria per ferides als troncs o manca d’humitat al subsol, 0 dolents 
i 3 exemplars molt bons. Té tot el sentit la seva permanència, i no sols per la imatge global a preservar. 
Es proposa mantenir els models de fanal de l’Eixample, ajustant les interdistàncies i modernitzant les 
llumeneres, amb tecnologia LED, òptica asimètrica ajustant la potència al lateral i al cos central. 
D’altra banda, pel que fa al Patrimoni Arquitectònic a preservar cal destacar  el conjunt d’edificis de la cruïlla 
Consell de Cent-Llúria, i concretament el de Consell de Cent nº 340, del mestre d’obres Antoni Valls i Galí (1862-
64), qualificat com BCIN al Catàleg. La proposta potencia les visuals cap a la façana. Un altre element singular 
és el Passatge Méndez Vigo, front al qual se situa una de les zones d’estada, que permet contemplar una de les 
imatges singulars del paisatge urbà de l’Eixample. 
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5. ACCÉS I SERVEIS 

Com s’ha expressat reiteradament l’ús fonamental del nou Eix Verd és el peatonal. El passeig central previst 
garanteix l’accessibilitat en vehicle motoritzat per a accedir als aparcaments existents (concretament 6 en el tram 
estudiat, 5 al cantó muntanya, ja que el passatge té 3 guals, i 1 al cantó mar) i en “bicicleta lenta” així com per a 
garantir: el drop off de l’Hotel,  el subministrament en horari prefixat de les mercaderies (DUM), la recollida 
d’escombraries i d’altres serveis de manteniment de l’Ajuntament, la gestió d’emergències (accés ambulàncies i 
bombers) o accessibilitat de vehicles de PMR’s. Tots els usos de la mobilitat no peatonal, tant la motoritzada com 
la feble (bicicleta, MVP) conviuen amb l’ús peatonal en posició de subordinació, atesa la prioritat de vianants. 
Aquest espai de circulació motoritzada ocasional, però, no es preveu com un espai específic i delimitat. 
Es considera recomanable  que els vehicles destinats a la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) tinguin als 
Eixos Verds una franja horària delimitada i més restringida que l’actual, que en aquest període puguin apartar-se 
als espais de sobreample ocupables, passada la franja, per altres usos com terrasses, i que el temps màxim de 
parada estigui limitat. També pressuposem que s’elimina la parada d’autocars interurbans a la cruïlla Consell 
de Cent – Pau Claris, d’acord amb la política municipal de concentrar aquestes instal·lacions als grans 
intercanviadors intermodals. 

6. CONTROL DE COSTOS 

La inversió de diner públic prevista per al carrer Consell de Cent és d’un PEM entre 13,45 i 14,94 M€, per la qual 
cosa petites desviacions en % poden equivaldre a comprometre la inversió prevista per a una plaça. Cal doncs 
un control acurat del cost de la inversió al llarg del procés de disseny i un valor del cost del projecte 
executiu fiable. La correcta definició dels costos es basarà en una metodologia estructurada, fiable i que permeti 
l’assoliment dels objectius de despesa marcats per l’administració i el coneixement anticipat d’aquesta sobre el 
cost previsible. Les eines, especialment el desglòs de preus unitaris, serà diferent en avantprojecte (on 
s’utilitzaran preus unitaris basats en projectes similars) i en projecte executiu, però la filosofia de treball serà 
inalterable. 
A l’inici dels treballs es realitzarà l’estructuració del pressupost en capítols, subcapítols i partides d’obra 
mitjançant TCQ, definint-los consensuadament amb la Direcció de Projecte. Es segregaran les actuacions per 
tipologies amb l’opció de reagrupar apartats per a facilitar l’anàlisi dels REPs. L’estructura es mantindrà en 
Avantprojecte i Executiu, podent-se comparar l’evolució dels imports en cada fase.  
La fiabilitat dels imports de les partides emprades es recolzarà en diferents aspectes: 
1) Utilització de preus ajustats a les condicions reals d’obra, prenent com a referència el banc de preus 

BEDEC, BAGURSA, Banc paramètric de Jardineria i d’Infraestructures.cat (per aquest ordre). Els preus no 
presents en cap d’aquests es crearan nous, demanant un mínim de 3 ofertes a industrials de l’àmbit específic 
i realitzant una comprovació amb preus de liquidació d’obres recents similars a Barcelona.  

2) Disponibilitat d’una bona informació de partida i anàlisi acurat d’aquesta. Caldrà vigilar especialment els 
preus de substrats de jardineria (paràmetres d’admissió de sòls, esmenes admissibles i no admissibles), de 
les excavacions (presència de serveis, arbres a preservar...), mobiliari urbà, pavimentació i SUDS. 

3) Realització d’amidaments a mesura que es defineixi cada solució de projecte sobre plànol. Així, 
l’aplicació de canvis sobre el disseny comportarà automàticament la revisió i actualització dels amidaments. 
Aquests seran realitzats per cada responsable d’activitat (evitant-se errors d’interpretació) i mitjançant 
amidaments mecanitzats provinents d’eines informàtiques allà on sigui possible.  

4) Utilització d’escandalls verificadors dels amidaments (en format Excel) com a eina de treball  
Per a assegurar la complitud s’utilitzarà l’informe d’evolució del pressupost, que avaluarà l’import de les 
actuacions a mesura que es desenvolupi el projecte, detectant desviaments pressupostaris. Aquest s’anirà 
actualitzant i enviant a BIMSA de forma periòdica. En fase d’avantprojecte (2 mesos), amb una 1a versió (amb 
preus unitaris) 2 setmanes després de la reunió de llançament, i amb posteriors actualitzacions cada 15 dies 
(versions 2 i 3). En fase de projecte executiu (3 mesos) l’esquema serà anàleg, amb entregues de l’informe 
també cada 15 dies també (la qual cosa generarà un total de 5 informes). Una altra eina primordial serà l’informe 
econòmic d’alternatives, que es realitzarà sempre que apareguin possibles alternatives de disseny. Incorporarà 
un pressupost del projecte associat a cada opció, amb totes les partides necessàries i plànols i/o càlculs utilitzats 
en l’estimació. L’objectiu és incorporar els costos en la presa de decisions amb tots els condicionants: cost 
d’inversió, de manteniment i associats a temps i recursos humans/tècnics.  



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



Detall tipus E 1/200

ECOCELLS
CONCURS NOUS EIXOS VERDS

reconversió plataforma única

paviment 
gaudinià

terrassa
escocells 

lineals

circulació lineal

serveis
(bicing)

espai de respecte 
edifi ci patrimonial

espai pergolat
 fotovoltaic

espai estada 
(equipament escolar)

bàculs d’il·luminació 
sota arbrat

escocells 
triangulars

espai d’accés
ptge Méndez Vigo 

circulació compartida 
vehicles + vianants

espai de joc

espai d’estada
paviment drenant

deambulació 
diagonal

Patrons de vegetació

Criteris de selecció comuns:

 · Estudi variabilitat en el temps
 · Fruits i fl ors en totes les èpoques de l’any
 · Alternança d’espècies perennes i caduques
 · Espècies autòctones o al·lòctones adaptades 

al clima i les condicions urbanes
 · Espècies no al·lergògenes
 · Representació dels tres estrats

Variables:

 · Arbrat existent
 · Orientació
 · Microtopografi a

Seguint uns criteris de selecció comuns 
i   adaptant-los a les variables particulars de 
cada carrer, sorgiran múltiples possibilitats 
d’enjardinament dels ECOCELLS, augmentant la 
diversitat d’hàbitats.

serveis
(contenidors i DUM)

nous escocells
 triangulars

paviment
continu

 renaturalització
987 m2 escocells

Passeig de Gràcia C/ Pau Claris C/ Roger de Llúria

Planta C/ Consell de Cent
E 1/750

panot

paviment
continu

portal habitatges

Accés i Serveis
Pas vehicles motoritzats (veïns, emergències, serveis). 
Plataforma única circuits vianants i bicicletes. Prioritat per 
vianants. Espais DUM no delimitats

serveis
(contenidors)

 27,6% de paviment 
drenant

 plataforma única

Circulació vianants actual - proposta

Renaturalització en ECOCELLS

Nous usos intersticials

Ecologia urbana

Estrat arbustiu

Refugi i aliment de fauna

Estrat herbaci

Mitigació de la erosió 
i manteniment de la 
humitat

Estrat arbori

Millora qualitat de l’aire
Reducció soroll
Regulació microclimàtica
Estalvi energètic
Reducció illa de calor
Retenció aigua de pluja

Connectivitat 
ecològica vertical

Estratifi cació, benefi cis 
ecològics i biodiversitat

Connectivitat ecològica horizontal

Connexió amb la infraestructura verda metropolitana
Connexió entre copes, 80% de la superfície protegida per canòpia vegetal i diversitat d’espècies

Sol descompactatPaviment permeable

Més capacitat d’infi ltració d’aigua i intercanvi gasós amb un millor desenvolupament de les arrels
Millor relació dels elements vegetals i el subsòl amb un augment de la biodiversitat

Recorreguts vianants
Recorreguts diagonals accessibles amb paviment continu. 
Multiplicació de connexions de vianants, millora de la 
proximitat i dret a l’espai públic.

Renaturalització. Escocells triangulars
Superfície 40 m2. Superfície permeable. Diversitat de 
patrons de vegetació. Millora de les condicions de l’arbrat 
existent.

Espais d’estada confortables
Mobiliari inclusiu, adaptat i creant espais d’estada 
protegits per la canòpia vegetal.

Cicle de l’aigua
Superfícies permeables total en l’actuació 27,6%. 
Escocells 100% permeables. 

Paviment continu amb peces de drenatge embegudes. 
Sistema de drenatge per infi ltració en junta.

Recollida de l’aigua a eix de carrer per afavorir la 
intercepció d’escorrenties a través de les zones drenants. 
Embornals en connexió directa vertical a clavegueram.

Escocells unitaris
Superfície mínima 2x2 m. Mescla de llavors per a crear 
“escocells vius”.

Materialitat
Paviment continu formigó escombrat fotocatalític i inclu-
sió de peces de drenatge embegudes.

Peces de rigola i paviment podotàctil.

Ancoratge bicicletes.

Paviment de panot en contacte amb les façanes.

terrassa panotportal habitatges

150

180

>15 m2

40 m2

Il·luminació
Modifi cació de les llumeneres existents per adaptar-les al 
caràcter d’espai de vianants.

Font

Microtopografi a escocells 3.20 2.80 2.80 6.50 3.20
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Objectius de la proposta Ecocells: Reprogramar les ciutats. Definir un nou 
model de ciutat 
L’objectiu de la proposta d’eixos verds Ecocells es basa en la organització de la urbanització de 5.753 m2 del carrer 
Consell de Cent en els trams continguts entre el Passeig de Gràcia i el carrer Roger de Llúria per tal d’assolir una 
reprogramació de l’espai públic en base a uns vectors que obeeixen dues necessitats urbanes: La renaturalització per 
un entorn urbà més saludable  i el foment de la urbanitat 

Renaturalització per un entorn urbà més saludable 

Aquestes millores passen indefectiblement per la reducció i regulació del trànsit de vehicles i de la eliminació del 
paper preeminent que actualment ostenten en els carrers de Barcelona, resultant entre d’altres beneficis en una ciutat 
més saludable. El vector de la salut ve determinat per la necessitat de realitzar una acció combinada que permeti: 

-Augmentar la superfície i diversitat dels espais verds  

-Reduir la contaminació i el soroll 

-Rebaixar la conflictivitat de la mobilitat i els accidents 

Foment de la urbanitat 

Ve determinat per la necessitat de canviar el paradigma actual de relació entre les persones fomentant la seva 
interacció a nivell veïnal i també promovent l’activació de les activitats a les plantes baixes dels edificis. Aquesta 
modificació urbana ha de tenir com a factor motor: 

-Humanització de la vida urbana. Augmentar el nivell i la qualitat de relació entre els habitants. 

-Generació de coneixement . Activació de l’economia i potenciació de les activitats en les plantes baixes. 
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Descripció general del projecte 
La proposta estableix unes directrius en la línia indicada en els criteris de projecte. La intenció és generar un nou 
paisatge urbà que colꞏloqui al vianant a l’espai central ocupat anteriorment pel vehicle. D’aquesta manera s’aporta 
una nova perspectiva del carrer i el seu entorn. Les estratègies proposades per tal d’assolir els objectius son: 

1. Creació d’una plataforma única d’espai compartit amb prioritat per a vianants. 

2. Generació de zones verdes no trepitjables de forma triangular i linear a mode d’escocells per articular l’espai urbà
  

1. Proximitat i dret a l’espai públic 
Cal redefinir a fons les condicions urbanes de la nova proposta de carrer pensant en la seva implementació futura: no 
tan sols en el tram objecte del concurs, sinó aportant unes noves qualitats aplicables a tots els carrers de l’actuació. 
És per això que s’ha optat per una solució clara i senzilla basada en la repetició d’un sol element geomètric (l’Escocell 
triangular) que sigui prou flexible per adaptar-se a les diferents condicions del nou traçat urbà i que aporti prou 
riquesa compositiva per donar valor als espais urbans resultants. 

Vianants 

La proposta presenta un canvi de paradigma pel que fa a les prioritats de pas de persones i vehicles. Es passarà d’un 
model amb preeminència de trànsit rodat intens cap a un model de trànsit lleuger on es multiplicaran les connexions 
de vianants. D’aquesta manera es fomenta la humanització i naturalització de la vida urbana multiplicant les 
interaccions en les relacions humanes i es potencia el creixement d’activitats econòmiques. Mitjançant l’anivellació 
del carrer es desenvolupen diferents opcions de trajectòries de vianants: 

1-Circulacio clàssica lineal: Seguint els espais més propers a les façanes a través de les superfícies de panot i de 
manera obliqua a les cantonades es fomenta la circulació dels vianants (via ràpida). Es manté el paisatge urbà de 
l’Eixample vinculat a aquest recorregut , definit pel panot de la vorera i l’arbrat en alineació. 

2-Deambulacio diagonal: Gràcies al generós espai continu central on es colꞏloquen els Escocells triangulars, els 
vianants podran deambular lliurement en recorreguts no lineals mentre troben diferents usos urbans associats (jocs 
infantils, terrasses, espais de repòs). Es genera un nou paisatge urbà, més articulat, verd i flexible.  

 

 

 

 

 

 

Esquema comparatiu circulació vianants actual – proposta 

Trànsit rodat 

Pel que fa als espais de circulació de vehicles es generen els recorreguts necessaris que garanteixen l’accés limitat 
de vehicles motoritzats a través d’una plataforma única que uneix les dues voreres actuals. La zona de circulació de 
vehicles es situa asimètricament en un dels costats de la proposta i amb una dimensió màxima de 4m d’amplada 
permetent el pas dels serveis i espai suficient per la parada de vehicles. A costat i costat del vial de circulació es 
situen unes bandes de paviment podotàctil amb espai suficient per actuar de refugi per vianants en cas de pas de 
vehicle. Pel que fa als itineraris ciclables es realitzarien compartint el mateix pas que, a la vegada, serà d’us prioritari 
de vianants. 
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Nous Ecosistemes en Escocells: Adaptació i flexibilitat 

Es creen 987 m2 d’Escocells triangulars i lineals amb terra vegetal i graves que contindran espècies tapitzants, 
arbustives i d’arbrat.  i fins i tot (si s’escau) espais refrescants amb jocs d’aigua. La geometria dels nous escocells 
permet el seu gir en cantonada adaptant així els recorreguts resultants a la geometria intrínseca de la trama Cerdà i 
les cantonades a 45º. 

 

  

 

 

 

Esquemes Nous Ecosistemes en escocells 

Els espais intersticials que resulten entre les peces d’Escocells triangulars i lineals permeten desenvolupar una sèrie 
de recursos per definir espais d’ús mitjançant de la colꞏlocació d’elements addicionals de mobiliari urbà. Així doncs, 
les zones situades als espais intermitjos podran esdevenir zones de joc infantil espontani, espais d’activitat física, 
d’estada i repòs, o simplement zones de pas i deambulació diagonal. 

Al costat sud-est es situarà una franja compresa entre els vials de circulació de vehicles i la zona de panot . En 
aquest espai de 2.80 m d’amplada es situaran uns Escocells lineals que permetran la inclusió de la línia d’arbres 
existents però també ajudaran a definir espais d’estada, terrasses o pas, en funció de la seva situació respecte les 
activitats pròpies de les plantes baixes (portal de veïns, locals de restauració, sortida de vehicles, etc...) 

En els espais situats als xamfrans de la proposta es fa més evident l’espai guanyat pel vianants. És aquí on els 
escocells triangulars podran esdevenir límits per definir espais de trobada i usos ocasionals més generosos en funció 
de les necessitats de cada lloc (escoles, associacions de veïns, equipaments, etc...) 

S’ha tingut en compte que la proposta permeti la inclusió flexible dels espais actuals i futurs de terrasses de bars i 
restaurants a la via publica i també que, mitjançant una adaptació del paviment, puguin ser ampliades o modificades. 
També s’ha mirat de situar acuradament els espais d’estada mes generosos en les zones davant equipaments 
escolars o cantonades (Institut Jaume Balmes) 

Totes aquestes propostes han estat implementades en la secció actual de concurs però s’ha volgut tenir en compte la 
flexibilitat de la proposta alhora de fer-la extensiva a mes zones de la ciutat 

 

 

 

 

 

 

Esquemes d’usos i espais drenants 

2. La visió infraestructural 
Cicle de l’aigua 

Es crea un continu d’espai permeable format pels Escocells triangulars (40 m2 cadascun) i lineals(15 m2 mínim) de 
superfície 100% drenant cadascuna. A més a més es colꞏlocaran paviments drenants en diferents graus al llarg de 
tota la proposta. D’aquesta manera s’assoleix un total de 1.587 m2 de superfície drenant que representa el 27,58% 
sobre el total de l’actuació. Aquest sistema permetrà una infiltració d’aigua en les zones definides a través dels propis 
escocells i també de la  inclusió de peces de drenatge embegudes en el paviment general continu de manera que 
permetin compatibilitzar-ho amb els passos i zones accessibles del projecte. 

Escocells 
Usos d’estada i relacionals, terrasses (pavimentdrenant) 
Usos de lleure, jocs, activitatsfísiques(pavimentdrenant ) 
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La recollida d’aigües pluvials es planteja en una sola línia central del carrer, modificant les pendents actuals, amb 
dues línies laterals de recollida, forçant així la intercepció de l’aigua d’escorrentia superficial per les jardineres i 
paviments permeables. D’aquesta manera es crea un sistema de recollida continu d’embornals en el tram central que 
connectaran directament amb la línia de sanejament del subsòl. S’ha tingut en compte, així mateix, la possibilitat de 
dimensionar el nou sistema de recollida per tal d’evitar el risc d’inundació de la zona mitjançant la inclusió de mes 
punts de recollida. 

El verd–Patrons de vegetació 

El verd urbà disposat de manera amplia i continua genera connectivitat ecològica i permet la lliure circulació de les 
especies de flora i fauna que acull. 

Connectivitat horitzontal, s’incrementa la superfície del verd en proporció i qualitat mitjançant els escocells triangulars 
i lineals. Completant sempre que sigui possible l'arbrat d'alineació i complementant-lo en alguns punts amb arbrat de 
port mes baix augmentem la connexió entre copes. No és tan important l’individu com el conjunt d’arbres. 

Connectivitat vertical, en tots els escocells triangulars es veuen representats els tres estrats, arbori, arbustiu i herbaci. 
L’estrat arbori està constituït per els grans arbres caducifolis en alineació i alguns elements d’arbrat de menys port 
que no competeixi amb les copes de l’arbrat existent. Aquests nous elements d’arbrat aniran situats en les zones més 
allunyades de les façanes i tindran alguns exemplars perennes per a completar així la canòpia vegetal. 

L’estrat arbustiu serveix com a refugi i aliment de la fauna. En els escocells triangulars sempre trobarem diversos 
exemplars arbustius, l'espècie dependrà de l'orientació de l'escocell i el carrer on es trobi però sempre hi haurà 
exemplars perennes i caducs, alguns d’ells amb fruit per a afavorir el recer i l'alimentació de la fauna.  

L’estrat herbaci contribueix a protegir el sòl de l’erosió i a mantenir-ne la humitat. és on es genera més biodiversitat i 
igual que en els altres estrats aquestes espècies s’adaptaran al microclima de cada situació concreta. Com més rica i 
complexa sigui l’estratificació s’aconseguiran més diversitat d’habitats ajudant a crear xarxes tròfiques complexes, 
augmentant la biodiversitat i els beneficis ecològics resultants de la renaturalització de l’entorn urbà. El reg de la 
vegetació en els escocells triangulars serà mitjançant degoteig, mentre que el de l'arbrat d'alineació en els escocells 
lineals i unitaris en el cas de noves reposicions es realitzarà mitjançant inundadors d'arrel. Sempre que sigui possible 
es connectarà a la xarxa d’aigua freàtica més propera. 

Com a mesura de protecció de la vegetació es plantegen diverses estratègies: 
1) Plantacions a diferent nivell. Les zones noves enjardinades estaran a una cota diferent del paviment. Podran estar 
sobre elevades o enfonsades creant així una diferència de cotes que permeti protegir la vegetació i afavorir l’infiltració 
de l’aigua. 
2) Crear una banda de protecció. Colꞏlocant una franja de graves  d'uns 30 cm perimetralment en els escocells de 
plantació, que a més serveixi de cuneta de recollida i infiltració de l'aigua d'escolament. Així permetem que la 
plantació sofreixi menys per trepitjades. 
3) Ús de restes de poda com encoixinat. S'utilitzarà l’encoixinat de restes de poda per a protegir la terra de les zones 
de plantació. Els seus beneficis són; reduir l'evaporació que es produeix en el sòl per efecte del sol, reduint així els 
regs, regular els canvis de temperatura del sòl ajudant al fet que els canvis bruscos de fred o calor no afectin la 
vegetació i a la fauna, evitar l'erosió del sòl, reduir l'aparició de vegetació adventícia i enriquir el substrat segons es va 
descomponent l’encoixinat, millorant així la qualitat del sòl. No es cobrirà el coll de les plantes amb l’encoixinat per a 
no afavorir les pudricions. 

Seguint uns criteris de selecció comuns i adaptant-los a les variables particulars de cada carrer, sorgiran múltiples 
possibilitats d’enjardinament dels ECOCELLS, augmentant la diversitat d’hàbitats. 

 

   

 

 

 

 

Definició de microtopografies i exemple d’espècies per dos Ecocells tipus  

Enfonsada / ombra 
Arbrat port gran 
Platanus × hispánica 
Arbustiu 
Viburnum tinus, Rosa canina 
Myrtus communis, Ruscus aculeatus 
Herbaci 
Acanthus mollis, Ajuga reptants, 
Festuca glauca, Fragaria vesca 
Iris ×germanica, Mentha pulegium 
Vinca major, Viola odorata 

Elevada / sol 
Arbrat port gran 
Celtis australis 

Arbustiu 
Perovskia 'Blue Spire', Pistacia lentiscus 

Lavandula angustifolia 
Rosmarinus officinalis Prostratus ,  

Salvia microphylla, Teucrium fruticans, 
Herbaci 

Armeria marítima, Bulbine frutescens 
Calamagrostis ×acutiflora Karl Foerster  

Centranthus ruber, Erigeron karvinskianus 
Gaura lindheimeri, Imperata cylindrica Red Baron  

Muhlenbergia capillaris, Verbena bonariensis, 
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L’energia 

Es contempla la possibilitat que alguns dels àmbits delimitats pels escocells triangulars situats en les cantonades o 
els espais entre elles, sobretot aquelles orientades a sud, continguin pèrgoles fotovoltaiques. En aquest cas s’ha 
situat una instalꞏlació a la cantonada sud del xamfrà de Pau Claris. Així doncs es crearien uns espais ombrejats en 
les cantonades mes assolellades i de retruc s’aconseguiria generar energia renovable en una cantonada amb poca 
presència d’arbrat actual. La proximitat de l’accés a l’Hotel Claris afavoriria, en aquest cas, la justificació d’espais 
d’ombra pels usuaris de l’equipament hoteler i vianants. 

L’enllumenat 

La proposta implementa criteris d’ilꞏluminació ja estudiats pel Pla d’Ilꞏluminació de Barcelona, amb la particularitat de 
que es personalitzen segons la tipologia de carrer projectada. Tenint en compte que l’enllumenat forma part 
indiscutible del paisatge nocturn de la ciutat i de la integració amb l’arquitectura: 

1-Prioritzar vianants: Ilꞏluminació amb clara dedicació específica pels vianants, les voreres i l’espai continu central, 
mitjançant fanals en distribució bilateral asimètrica i de tipus mixta que alhora permetran ilꞏluminar l’espai de trànsit 
rodat. Els fanals es colꞏlocaran de forma que evitin la intrusió (no zones fosques) i que es relacionin adequadament 
amb l’arbrat (alçada de la font de llum a 5,5m, per sota de la copa del arbres i/o braços fora d’aquests). 
S’aconsegueixen adequats nivells lumínics de vial i vorera, agradable qualitat de la llum i uniformitat, i alhora es 
genera sensació de seguretat, comoditat i confort. 

2-Millorar eficiència energètica i intelꞏligència funcional: Amb la tecnologia led de temperatura blanca es pot 
incrementar molt més la sensació de llum sense augmentar el consum energètic. Alhora es considerarà l’optimització 
i la intelꞏligència funcional (smart light) mitjançant sistemes de regulació horària i sensors de presència que permetrà 
controlar i gestionar de forma automatitzada les instalꞏlacions segons criteris externs com poden ser l’ús determinat 
dels espais de ciutat o la presencia o no de persones. 

3- Personalització: L’enllumenat permetrà la creació d’ambients, la personalització de carrers i espais urbans en 
funció de la seva tipologia i ús, en aquest sentit, existeixen dos nivells d’actuació. Un nivell més domèstic I un altre 
nivell a escala ciutat. El primer nivell busca crear petites atmosferes associades als Escocells triangulars i els seus 
espais intersticials, amb una ilꞏluminació  específica amb fanals a petita escala, balises i llums indirectes en mobiliari 
urbà. En el nivell a escala ciutat es permet al ciutadà disposar de referències del lloc on es troba i es detectaran 
itineraris comercials i escolars, eixos de vialitat i mobilitat sostenible. Es tindrà en compte treballar una senyalística de 
reconeixement i guia de suport per al vianant en aquest últim cas. 

3. La nova materialitat 
La proposta parteix en tot moment dels fonaments pedagògics vinculats als valors de l’economia circular i n’aborda 
qüestions clau, com l’adequada gestió energètica dels elements constructius, el control del seu cicle de l’aigua, la 
selecció estratègica dels materials, el foment de la salut dels usuaris de l’espai públic i la promoció de la biodiversitat 
ambiental. 

Es proposa la utilització de  de materials de baix impacte ambiental com paviments continus amb formigons 
fotocatalitics. Aquestes solucions redueixen la contaminació de l’aire mitjançant un agent descontaminant per 
fotocatàlisis. Sota els efectes de la llum solar es provoca una descomposició dels òxids contaminants (NOx) en 
subproductes que s’evacuen a través de l’escombrat de les aigües pluvials. 

De la mateixa manera es proposa la inclusió d’un panot fotocatalític que redueixi la quantitat de òxids de nitrogen i 
hidrocarburs orgànics en l’aire, i per tant contribueixi a crear un entorn més saludable. Aquest fet s’assoleix mitjançant 
la incorporació d’additius que produeixen efectes d’autoneteja, bactericides i de descontaminació d’òxids de nitrogen. 

Es preveu la realització de tota l’actuació amb elements actualment existents al mercat (peces de rigola, embornals, 
etc..) , de gran durabilitat i baix manteniment garantint la racionalització en el manteniment assegurant la seva fàcil 
reposició en el temps.  

S’han distribuït bancs de fusta, amb respatller i reposabraç i fonts d’aigua potable en tot l’àmbit amb la voluntat de 
generar entorns confortables i facilitar elements de descans propers per a persones amb diversitat funcional. Tots els 
elements de mobiliari escollits son accessibles i s’han vinculat a recorreguts que compleixen les necessitats 
d’accessibilitat en l’entorn urbà. 
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L’ordenació de l’àmbit amb la disposició dels escocells triangulars crea uns espais d’estança de gran adaptabilitat i 
flexibilitat d’ús, definint alhora entorns reconeixibles per a fomentar un entorn segur i l’autonomia dels infants en 
l’entorn urbà. La disposició dels elements de mobiliari busca crear espais de trobada pel veïnat i afavorir la cura 
comunitària.  

La utilització d’elements d’urbanització i mobiliari estandarditzat a banda de facilitar la gestió de l’espai públic 
garanteix un cost-benefici equilibrat. 

4. El valor de les permanències 
La proposta posa èmfasi en conservar els trets diferencials de la trama urbana de l’Eixample: L’alineació de l’arbrat o 
la posada en valor dels elements protegits en el catàleg de patrimoni. De la mateixa manera es dona valor a la paleta 
de materials tradicionals que construeixen la ciutat i que son reconeixibles per la ciutadania (el panot i els elements 
tradicionals de rigoles, embornals o la rajola hexagonal Gaudiniana del Passeig de Gràcia) 

Per tal de preservar i posar de relleu elements patrimonials existents, com els edificis protegits de l’Illa Cerdà (Roger 
de Llúria), es proposa un eixamplament de la zona pavimentada en aquests espais per tal de guanyar perspectiva 
així com l’eliminació d’elements addicionals de serveis o mobiliari urbà que no permetin la posada en valor de les 
visuals o l’enllaç directe amb l’espai públic.  

Pel que fa a la paleta de materials patrimonials utilitzats s’enllacen els paviments Gaudinians hexagonals del Passeig 
de Gracia amb el panot tradicional i les noves superfícies  continues de formigó de forma natural i orgànica . Per altra 
banda el panot es converteix en el material més utilitzat de tota l’actuació formant un marc que l’embolcalla. 

Els espais pròpiament de carrers es solucionaran mitjançant la realització de paviments continus de formigó amb 
acabat escombrat o similar. Aquests paviments descontaminants i autonetejables podran contenir elements de 
drenatge puntuals per tal d’assolir un grau més elevat de penetració de l’aigua en el subsol i estaran embeguts en el 
propi paviment de formigó, donant més o menys percentatge de permeabilitat segons els usos establerts en el 
projecte i permetent l’accessibilitat de l’espai públic en tot moment. 

Per tal de delimitar els espais de circulació restringida de vehicles s’inclouran peces de senyalització per la seguretat 
dels recorreguts de persones amb diferents capacitats visuals. Igualment s’han projectat elements de separació a 
mode de cintes perimetrals que definiran els contorns dels escocells triangulars i resoldran les trobades directes amb 
el paviment continu. 

5. L’accés i els serveis 
El  nou model proposat basa la seva organització de l’accés i les circulacions dels serveis en mantenir la linealitat de 
les bandes de circulació, desplaçant-la de la posició central actual i restringint la velocitat tot reduint la dimensió de 
l’espai de pas.  

 

 

 

 

 

Esquema de circulacions 

D’aquesta manera es garanteixen diferents aspectes clau: 

-El pas de vehicles motoritzats amb origen o destí a l’àmbit d’actuació per accedir als aparcaments soterranis 
existents i per encotxar o desencotxar persones amb una velocitat màxima de 10km/h. 

-El pas dels serveis de manteniment, emergències, neteja, enllumenat i transport públic i la organització dels 
elements de serveis associats (contenidors, parada DUM,  parades de bicing, punts de recàrrega, etc..) que es 
situaran majoritàriament ordenats en els espais guanyats en les cantonades. 

-La prioritat dels vianants davant tot tipus de vehicles motoritzats permesos, de bicicletes i vehicles de mobilitat 
persona, (que circularan en doble sentit) 

Vianants 
Trànsit rodat 
Serveis i DUM 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS





POSICIONAMENT

Ja fa més de 150 anys dels primers dibuixos de la proposta 
de Cerdà, moltes de les bondats de la seva proposta han 
permès tenir la Barcelona que vivim, on el vehicle, les 
xarxes cada cop més complexes i els serveis urbans 
han estat perfectament incorporades i compatibilitzades. 
Avui, inicis del s. XXI, toca que el vehicle faci un pas 
enredera i la ciutadania guanyi aquesta servitud, i els 
sistemes vegetals quedin lliures de qualsevol constricció. 
Aquest canvi de paradigma permet noves maneres 
d’entendre aquest espai urbà.

CONVIVÈNCIES

Secció tipus vs Secció proposta

Aparentment Cerdà va instaurar un sistema abstracte 
sobre un territori existent, però el sistema estava pensat i 
dimensionat per la geografia. Sabem que la Gran Via, com 
a gran eix, connecta dos riu, el Llobregat amb el Besòs, 
que queda tangent a Montjuïc i a la ciutat medieval, que 
coincidia amb la topografia, que els torrents establien un 
pautat.

Plànol del Pla Cerdà amb topografia i torrents

drenatge superficialaigua de pluja

infiltraci

Urban Heat / Energia Solar Anual  / Sonoritat 

La proposta és un subsistema del Pla que pretén altra 
vegada fer l’exercici de connectar-se als condicionants 
mediambientals que són conseqüència de la implantació 
de la trama. Aquests condicionants són invisibles, i 
relacionats directament amb el clima: temperatura, vents, 
intensitat de llum, humitat… La nostra proposta respon a 
aquest nivell de precisió, on CONVIURE l’artificialitat amb 
els sistemes vius.

Concurs Nous eixos verds - Superilla Barcelona

Energia Solar Anual Sonoritat 

La retirada dels vehicles i la densitat de l’eixample 
garanteixen l’èxit de transformar el carrer en espai públic 
per als vianants. Una extensió dels habitatges i dels 
comerços, un lloc de trobada i relació, equipat amb les 
tecnologies d’eficiència i que assoleixi les expectatives 
mediambientals del segle XXI. Els habitants de la ciutat 
volen l’aire net, una millor convivència, transgeneracional, 
i recuperar l’optimisme i la força de les activitats en 
comunitat, tan minvades aquests darrers mesos, on s’ha 
posat de manifest la necessitat de canvi de paradigme 
“ciutadà vs cotxe”.
El carrer és el nou lloc que permet dues grans funcions, 
que són la de comunicació i desplaçament, però també 
d’estada. Un espai exterior, on els habitants gaudeixen 
de l’aire net, de la llum directa del sol, i de l’ombra sota 
les canòpies vegetals que temperen les condicions 
climàtiques permetent que aquest espai sigui gaudible 
cada dia de l’any.
Perquè això sigui possible, cal redefinir el sistema de 
carrer arbrat que va definir i va ser implementat durant 
la construcció de l’eixample. El carrer ha esdevingut un 
espai de comunicació i convivència, però també és, per 
la cota -1, on passen totes les infraestructures que donen 
servei als nostres habitatges amb les infraestructures 



Secció carrer del Pla Cerdà 1859

CONVIVÈNCIES
necessàries. Aquesta xarxa d’infraestructures ha anat 
evolucionant i incrementant-se amb el temps. En les 
seccions del Pla Cerdà, veiem dibuixada la claveguera 
que transcorre per sota la calçada central. L’aigua 
superficial corria entre la calçada i la vorera.

Tot i que les formes de viure han evolucionat molt els 
darrers anys i la tecnologia ha permès grans avanços, 
la secció i la concepció del carrer quasi no ha canviat. 
Ara és el moment de fer-ho, no únicament des de la seva 
superfície sinó també des de la seva comprensió com a 
metabolisme urbà. La nostra proposta és molt clara: al 
carrer conviuen el metabolisme urbà i la fisiologia 
ambiental. El primer és el sistema d’infraestructures 
que flueixen linealment i connecten els serveis generals 
amb els edificis. La segona, la fisiologia ambiental, és el 
sistema d’intercanvi sòl-atmosfera i atmosfera-sòl que 
succeeix a través de les xarxes de drenatge d’aigua i 
l’arbrat urbà. L’organització intel·ligent d’aquests dos 
sistemes, que són independents, permetrà completar i 
endreçar totes les unitats que el componen de manera 
completa, sistemàtica i eficaç, i així aconseguir un 
creixement i desenvolupament de l’arbrat viari en 
bones condicions, un filtratge òptim d’aigua al subsòl, 
i assegurar l’accés de les xarxes que són necessàries 
per a la vida contemporània. 
Únicament sota aquest nou paradigma, la ciutat compacte 
que tan bé funciona socialment, serà una ciutat resilient, 
amable, socialment justa i saludable des del punt de 
vista mediambiental i social. Preparada pels reptes de 

futur i, concretament a Barcelona, per l’escalfament a 
causa del canvi climàtic. 
Si dibuixéssim la mateixa secció avui, hauríem d’afegir 
el gas, l’aigua , les conduccions elèctriques, les de 
comunicació-dades, que transcorren paral·leles a les 
façanes. D’alguna manera s’han organitzat xarxes 
subterrànies seguint codis i normatives estrictes que 
permeten la convivència entre elles. També dibuixaríem 
la transformació en la calçada. El pas de la llamborda a 
l’asfalt, que implica el pas d’un paviment semipermeable 
a un paviment totalment impermeable.
Però curiosament tant en el dibuix inicial com en el dibuix 
actual, no hi veiem dibuixat el sistema radicular dels 
arbres del carrer. El fet que no es dibuixin les arrels quan 
es pensa en el carrer, i només es tingui en compte el forat 
de plantació, ha portat a conseqüències desastroses per 
l’arbrat de la ciutat. Malalties, plagues, fongs, apareixen 
amb més facilitat quan els arbres creixen sota condicions 
d’estrès fisiològic, a més de reduir el seu creixement.
El sistema radicular ha estat durant anys el desconegut, 
i l’ignorat en el disseny de les plantacions de l’arbrat en 
la ciutat. Cap de les seccions dibuixades per Cerdà té 
dibuixat el sistema radicular. En canvi fisiològicament és 
extremadament important perquè el sistema ambiental 
sòl-atmosfera funcioni. En el nostre projecte incorporem 
les darreres recerques sobre el sistema radicular, i 
ordenem el disseny del subsòl de manera conseqüent. 
Podem dir, que amb la incorporació del sistema radicular 
completem amb rigor tots els sistemes que transcorren el 
carrer, i assegurem l’èxit en la implantació de tot i cadascun 
dels seus elements i sistemes de forma ordenada i eficaç.
En primer lloc, els estudis reconeixen que en el medi 
natural el 80% de les arrels es desenvolupen en els primers 
1,5 m. Aquesta és la zona airejada humida i que permet 
un intercanvi de gasos-arrels-atmosfera. Un paviment 
permeable o semipermeable sobre un substrat de sòl 
estructural és ideal pels arbres en el medi urbà

Secció carrer proposta Diagrama del Platanus hybrida Brot., Christophe Drénou



CONVIVÈNCIES

En tercer lloc, les arrels de diferents arbres s’uneixen 
entre sí permetent un intercanvi de nutrients, a través 
d’una xarxa de micorrizes creant una xarxa resilient. 
Això ens permet no parlar d’arbres individuals, sinó d’una 
entitat, el bosc urbà. Una xarxa subterrània biològica 
que reforça l’intercanvi sòl- atmosfera de manera eficaç, 
creant beneficis pels habitants de la ciutat.

Planta creixement arrel vs copa STOUT_1956

Amb aquesta informació crítica dissenyem la nostra 
proposta. Els paviments i el subsòl defineixen la 
direcció de creixement de les arrels, allunyades de la 
façana i els serveis, creant una espai comú d’intercanvi. 
Una xarxa que permetrà l’intercanvi i la conformació 
d’una xarxa resilient al llarg del temps i repercutirà en el 
benestar de la ciutadania.

En segon lloc, cal tenir en compte que les arrels s’estenen 
molt més enllà de la projecció de la copa i que poden 
prendre formes i direccions molt diferents en funció del 
substrat que troben.

Planta proposta arrels



ESTRATÈGIA

Supertrama

El carrer com a sistema de ciutat y no com un element 
aïllat. La proposta no planteja en exclusiva el disseny d’un 
carrer, si no el disseny d’un sistema de secció obert i 
econòmic per la configuració de la ciutat contemporània. 
Per evitar casos concrets de gentrificació i beneficiant 
la trama del conjunt de Barcelona.

Convivències

S’organitza la vida inferior (el sistema fisiològic i el sistema 
d’infraestructures) per garantir la millor vida superior tant 
social, atmosfèrica com de subministraments. Una vida 
alimenta l’altre. Literalment. Una eficient convivència 
inferior possibilita les múltiples convivències superiors. 
La doble convivència.
El carrer passa a ser el pla de convivència de 
les diferents ecologies, la humana, la vegetal, la 
infraestructural, l’energètica, on conflueix tot el sistema 
holístic de la ciutat contemporània.

Invertir la secció, recursos i economia

La primera acció física que es proposa és invertir el 
pendent de la secció del carrer i conduir la recollida d’aigua 
cap a la part central del carrer. Dirigir la permeabilitat al 
centre del carrer.
Repensar el carrer com a pla continu, sense canvi de cota 
per a generar un plànol continu i accessible per a totes 
les persones i on possibiliti el major nombre d’activitats 
socials.
Al centrar la intervenció en la franja central actual permet 
decidir el grau d’intervenció en la vorera actual, reduint 
el cost de la reurbanització, i permetent una estratègia 
econòmica que ho faci viable com a sistema urbà.

Nutrients al centre, un escocell continu

L’aposta de la nova secció és derivar la mínima servitud 
rodada i situar la màxima permeabilitat cap al centre, on no 
hi ha condicionants i permet potenciar l’accés de nutrients 
a les extremitats de les arrels, allà on més absorbeixen. 
La proposta planteja un catàleg de permeabilitats 
universal i genèric amb capacitat per a respondre a la 
variabilitat, preexistències i problemàtiques de la trama 
d’una ciutat contemporània com Barcelona, de manera 
específica. L’estat actual dels diferents trams amb relació 
a la seva capacitat d’absorció, la seva quantitat de massa 
vegetal, temperatura o la presència/absència d’espais 
idonis per a les diverses activitats humanes determinen 
l’aplicació de les diferents permeabilitats ofertes per la 
secció flexible. L’estratègia de disseny es converteix 
en un subproducte de la millora del rendiment dels 
seus sistemes vius evitant un disseny genèric i 
impersonal.
El carrer passa de tenir un seguit d’escocells a un gran 
escocell central, amb una permeabilitat mitjana del 27% 
en el tram tipus.

CONVIVÈNCIES



CONVIVÈNCIES
La Ciutat de les  5 seccions... permeabilitats variables

La proposta del model de carrer es genera únicament a 
partir de 5 seccions tipus compostes per 6 tipologies 
de paviments segons la seva permeabilitat i l’ús. Cada 
secció respon a diferents casuístiques del programa 
que pot generar en el context existent que es troba (bar, 
escola, parc, aparcament, passatge ... ). Amb aquestes 
5 seccions es construeix tota la ciutat amb tota la seva 
variabilitat. Un sistema estandarditzat i simplificat per a 
una ciutat complex. Un únic sistema per a molts futurs.

Infraestructura al lateral, una qüestió tècnica

L’estratègia en secció permet alliberar els laterals del 
subsòl (ja que les arrels aniran cap al centre a buscar allà 
els nutrients) i reservar-los per a la part més tècnica de la 
ciutat, on conviuen totes les infraestructures, l’accés 
físic de l’energia als habitatges, oficines, locals, permeten 
així la convivència de les diverses realitats del carrer 
contemporani i generant espais de llibertat.

L’arbre connector subsòl-atmosfera

Amb la garantia de la nutrició dels arbres i multiplicant 
les espècies, el tronc es converteix en un connector 
entre els nutrients al centre de la calçada i la copa, 
alliberant així el màxim espai urbà possible per a usos 
ciutadans. Els usos establerts i d’altres d’inesperats. La 
proposta recupera el carrer per a les persones, pels seus 
hàbits, però també per les seves reivindicacions. Com 
a espai de reserva de les futures decisions que s’han 
de prendre a la ciutat. Un espai de trobada, de reunió, 
de parlament per l’evolució dels futurs ciutadans de 
Barcelona.
Tornar el pla del carrer a la ciutadania fent-ho 
físicament permeable en el sentit literal, per a l’aigua, 
però també com a espai fluid i multidireccional. En 
lloc de concebre el carrer com un sistema exclusivament 
de circulació, el carrer es transforma en un espai de 
proximitat, estada, descans, joc, protesta, connectat de 
manera íntima a la vida diària. El carrer com a espai 
destinació en lloc d’espai de pas.

L’encreuament

A la cruïlla d’un carrer pacificat amb un carrer rodat es 
proposa una doble condició. Una altra doble convivència.
D’una banda, agrupar totes les infraestructures 
vinculades a la mobilitat, com la parada d’autobús, 
la parada del Bicing, la recollida d’escombraries, 
l’aparcament de motos i bicicletes en superfície, zones de 
càrrega i descàrrega, punts de recàrrega de la mobilitat 
elèctrica, generació d’energia fotovoltaica com a model de 
conscienciació... per organitzar bé tots aquests elements 
urbans. I potenciar l’encreuament com a punt d’intercanvi 
(de mobilitat, serveis, materials...) urbà. 
Per l’altre costat, just a l’interior de la zona de 
l’encreuament de vianants es potencia el cultiu d’espècies 
vegetals denses per generar un filtre acústic i visual, i 
una mínima protecció entre el carrer rodat i el nou espai 
viari.
Aquestes dues convivències s’organitzen de forma 
paral·lela, al carrer rodat amb unes franges tecnificades 
superficialment per obtenir la màxima eficàcia entre tots 
els intercanvis urbans.



CONVIVÈNCIES
Real data, un sistema intel·ligent

Es proposa també una sèrie de sensors per a millorar 
l’eficiència dels diferents sistemes urbans, així com 
per poder avaluar les millores urbanes del sistema 
proposat i poder-les redirigir en successives actuacions. 
Per entendre el carrer com un laboratori (en el sentit 
holístic i ampli de la paraula).
Per gestionar el manteniment (d’elements vegetals, 
xarxes, infraestructures, usos esporàdics...) d’una 
manera molt més eficient i democràtica. La biodiversitat 
des de casa.
I per avaluar futures adaptacions i transformacions que 
puguin absorbir nous mitjans, usos, convivències ...
D’aquesta manera, en la implementació s’aconsegueix 
l’agregació de les dades del disseny i l’operativa posterior 
d’aquesta, podent avaluar i monitoritzar el comportament 
i l’efectivitat de les mesures posades en marxa, i redreçar 
les polítiques aplicades (feedback loops), processos 
d’avaluació i participació. I al mateix temps mesurar els 
beneficis en salut, sedentarisme, índex de benestar...

Les quatre capes

Cota-1. Es defineix un nou subsòl que permet 
l’acumulació eficaç i ràpida de l’aigua de pluja, en la part 
central. A la vegada aquest substrat es el nou espai d’un 
sistema radicular que serà interconnectat i asimètric. Es 
poden incorporar sistemes de laminació de l’aigua de 
pluja (SUDs).

Cota 0.  A la part central del carrer, on es centra l’actuació, 
es proposen 6 models de paviments segons el seu grau 
de permeabilitat, capacitat de plantació, i potencial de 
suportar activitats urbanes.
Permeabilitats: 100%, 65%, 45%, 20%, 0%
Espècies: Coculus laurifolius , Acer monspesulanum , 
Broussonetia papirifera , Eritrina crista galli, Firmiana 
simplex, Pawlonia tomentosa, Koelreuteria paniculata, 
Melià azedrach, Catalpa bignoniodes, Chitalpa 
tashkentensis
Usos: Vianants, terrasses bars, rodat serveis, bicicleta, 
patins, jocs infantils...

Cota 1.  Per sota la canòpia, l’espai social de relació, 
d’esbarjo, amb el mobiliari, la gent, amb la servitud de 
pas per als serveis (emergències, aparcaments...). 
L’espai d’intercanvi social... l’aire corre, la temperatura 
a l’estiu arriba a ser de -4 graus respecte a la part alta de 
la canòpia. Aconseguir baixar 4 graus als carrers a una 
ciutat del mediterrani és una clara aposta d’apropament 
cap a models de ciutat sintonitzades amb els sistemes 
ecològics d’escala global. L’espai on s’arriben a sentir les 
olors de les floracions de la troana, on l’àvia recull el seu 
nét de l’escola, i on els pares es reuneixen al cafè mentre 
els nens juguen a pilota al carrer com abans passava. On 
la botiga de barri torna a tenir sentit, dóna continuïtat a la 
façana habitada (teixit social, sensació de seguretat...), 
on l’eficiència de l’enllumenat i altres equipament permet 
un ús generacional transversal.

Cota 15. Esquema elements cota 1 Cota 1. Per sobre 
la canòpia on ens trobem a +3 graus a l’estiu on les 
fulles dels arbres són més petites perquè s’adapten 
a les condicions de sequera i sol, on s’acumulen les 
partícules contaminants i el vianant queda protegit. Un 
cop la vegetació arribi a la seva edat adulta es podrà 
garantir el 90 % del carrer en ombra a l’estiu. A l’hivern 
els arbres deixen passar el sol, cosa que permet gaudir-lo 
al vianant. La bona nutrició de les espècies ens garanteix 
una atmosfera de gran qualitat pels usos ciutadans. La 
bona organització de la cota del subsòl, fa possible una 
cota 15 d’alta intensitat, i la millor atmosfera per la vida 
urbana com a important espai de convivència. A la nit, es 
complementa amb un sistema d’il·luminació eficient i de 
baix consum amb fanals i catenàries, que garanteixi la 
seguretat de gènere i intergeneracional i que al mateix 
temps aporti una experiència en el nou paisatge lumínic.

Control de costos

Més enllà dels protocols de BIMSA, l’avantprojecte in-
clourà per un costat un estudi d’àmbits amb el grau 
d’intervenció necessari, i per altra, uns amidaments i 
un pressupost de totes les unitats. A partir d’ambdós es 
farà un llistat d’estadística de partides, per tal de detec-
tar quines tenen més influència, així, si cal reduir cos-
tos es veurà quins àmbits i tipus de partida es poden 
modificar ràpidament. L’estudi modular de solucions i 
materials serà una ajuda imprescindible. Això s’entendrà 
al llarg de tot el procés, valorant també la incidència de 
les afectacions de serveis, de grans infraestructures 
(metro,...), i les afectacions temporals..

Materialitat

Els materials es trien d’acord amb la durabilitat i la 
permeabilitat, les possibilitats de reciclatge i la menor 
empremta de carboni, en la capacitat de millora 
ambiental i l’optimització del seu manteniment.
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PUNT   DE   MALLA   -   Un   model   geomètric   flexible   que   garanteix   la   complexitat   i   els   matisos   de   
l’eixample   a   la   vegada   que   organitza   el   carrer   de   manera   clara   i   consistent.   

La   xarxa   bàsica   de   carrers   del   projecte   Cerdà   s’organitza   en   base   a   una   secció   de   20   m   d’amplada   que   es   
divideix   en   el   seu   tram   sobre   rasant,   en   tres   franges   de   5+10+5   m.   Aquestes,   ordenen   principalment   dos   
tipus   d’usuaris:   els   vianants   en   les   àrees   adjacents   a   façana,   i   els   vehicles   en   el   tram   central.   Així   doncs,   la   
distribució   de   l’espai   públic   es   realitza   de   forma   equitativa   donant   un   50%   d’espai   a   cada   ús.   

Si   netegem   un   tram   d’un   carrer   de   l’eixample   de   tots   els   seus   elements   d’urbanització   situats   sobre   rasant,   i   
deixem   exclusivament   l’arbrat   com   a   element   original,   ens   adonem   que   la   divisió   resultant   és   de   4+12+4   m.   
En   aquest   cas,   el   que   es   posa   en   valor   no   és   tant   la   posició   de   la   vorada   com   a   organitzadora   de   l’espai,   
sinó   la   posició   de   les   dues   alineacions   d’arbrat.     

El   punt   de   partida   de   la   nova   proposta   posa   l’èmfasi   en   aquesta   divisió   (4+12+4)   per   a   organitzar   el   nou   
carrer,   actualment   més   complex   en   quant   a   usos   i   necessitats,   que   el   projectat   anteriorment.   

Es   proposa   una   divisió   sobrerasant   de   cinc   franges   de   4+4+4+4+4   m   que   respecta   i   completa   la   ja   
realitzada   per   Cerdà   (considerant   l’arbrat)   sub   dividint   el   tram   central   en   tres   parts   iguals.   Aquestes   
alineacions   no   signifiquen   la   plantació   continua   i   indiscriminada   d’arbrat   en   trama,   ja   que   seria   massa   densa,   
però   si   la   possibilitat   de   nous   eixos   de   plantació   i   una   nova   divisió   amb   ànim   de   ser   flexible,   multiús,   i   capaç   
d’absorbir   la   nova   complexitat   d’una   forma   totalment   abstracta.     

Per   altre   banda,   la   secció   sota   rasant   del   carrer   Cerdà   s’organitzava   en   el   passat,   també   en   tres   franges:   el   
clavegueram   situat   al   centre   del   carrer,   i   la   resta   de   serveis   repartits   en   els   dos   laterals   adjacents   a   façana.   
La   proposta   contempla   la   complexitat   actual   del   carrer   i   repeteix   la   divisió   superficial   de   cinc   trams   en   el   
subsòl   a   fi   d’incorporar   les   noves   necessitats   de   gestió   de   l’aigua   i   millora   de   la   qualitat   del   verd   utilitzant   els   
quatre   eixos   divisors   com   a   nova   infraestructura   verda.   

Proximitat   i   dret   a   l’espai   públic,   un   nou   repartiment   del   carrer   contemplant   el   factor   espai-temps.   

La   proposta   planteja   tres   trams   tipus   que   absorbeixen   els   diferents   usos   del   nou   eix   verd:    el   carrer   lineal,   els   
mitjos   xamfrans,    i    el   xamfrà   de   calçada .   

El    carrer   lineal    s'entén   com   un   espai   predominantment   arbrat,   sense   arbustives   i   amb   un   paviment   continu   
lliure   de   salts   i   obstacles   visuals.   D’aquesta   manera   es   fomenta   una   visió   àmplia   i   neta   del   carrer   aportant   
seguretat   evitant   racons   ocults,   i   amplitud   espaial   per   el   vianant.   Del   repartiment   en   cinc   franges,   les   dues   
adjacents   a   façana   soporten   l’ús   principal   d’un   carrer:   la   mobilitat   i   accessibilitat   del   ciutadà   a   través   de   

      

Divisió   del   carrer   a   partir   de   la   línia   de   
vorada   existent;   vianant   /   vehicle.   

Divisió   del   carrer   a   partir   de    l’alineació   
de   l’arbrat   existent   a   conservar.   

Divisió   de   la   nova   secció   com   a   base   
organitzativa   d’un   carrer   multifuncional.   

  

01.   Carrer   lineal,   02.   Mitjos   xamfrans,   03.   xamfrà   de   calçada   



l’espai   públic.   Aquestes   queden   delimitades   per   les   façanes   en   un   dels   seus   costats   garantint   recorreguts   
accessibles   per   tothom.   Per   l’altre   costat,   disposen   d’una   franja   annexa   que   els   hi   proporciona   servei   segons   
cada   cas.   De   forma   permanent:   contenidors,   terrasses,   espais   de   joc   i   mobiliari   urbà   no   especialitzat   i   
multiús,   en   un   entorn   tranquil   i   segur   en   zones   pavimentades   i   mixtes.   De   forma   temporal:   càrrega   i   
descàrrega   amb   horari   limitat   per   evitar   l'afluència   de   camions   i   furgonetes   en   les   hores   de   més   ús   ciutadà,   
mercats   al   carrer   que   fomentin   el   comerç   de   proximitat,   o   fires   de   productes   varis.   Aquests   espais   tindran   
pocs   elements   fixos,   especialment   al   costat   de   mar,   de   manera   que   seran   el   més   flexibles   possible.   Per   
últim,   el   tram   central   absorbeix   el   pas   de   vehicles   amb   prioritat   per   al   vianant.     

Els    mitjos   xamfrans    es   converteixen   en   eixamplaments   que   permeten   parterres   grans   amb   arbustives   i   una   
major   concentració   d’arbrat.   En   aquest   cas   l’ús   principal   de   l’espai   serà   l’estada   prolongada   gaudint   de   
l’amplitud   visual   i   assolellament   que   aporten   els   xamfrans   de   l’eixample.   La   cruïlla   és   a   la   vegada   un   
creuament   de   recorreguts   per   a   vianants   que   el   nou   xamfrà   ha   de   facilitar   de   manera   continua   i   rectilinea,   
per   aquest   motiu   s’han   previst   nous   passos   de   vianants   i   una   disposició   de   parterres   que   permeten   el   
passeig   de   ciutadans   en   els   dos   sentits   principals   de   la   malla   Cerdà.   

El    xamfrà   de   calçada    és   un   espai   reservat   a   resoldre   una   part   del   programa   funcional   del   carrer   actual,   que   
si   se   soluciona   en   contacte   amb   la   calçada   de   la   xarxa   bàsica,   contribuirà   a   reduir   la   quantitat   de   vehicles   
que   hauran   de   passar   pel   nou   eix   passificat.   Es   tracta   de   dos   espais   de   2.5   m   d’amplada   per   40   m   de   llarg   a   
cada   intersecció.   Els   seus   usos   són:   parada   de   taxi   i   clients   d’hotels,   estacionament   PMR,   cos   consular   i   
càrrega   i   descàrrega   de   mercaderies   sense   límit   horari.   A   més   a   més,   en   els   trams   en   contacte   amb   el   carril   
bici,   milloren   la   seguretat   del   gir   a   l’esquerra   de   vehicles   amb   les   bicicletes   a   Pau   Claris,   i   allotgen   
aparcabicis   i   una   parada   de   bicing   en   dues   ubicacions.   Per   últim   hi   ha   usos   actuals   que   haurà   d’absorbir   
temporalment   fins   que   es   disposi   d'una   nova   ubicació:   la   parada   de   bus   (Teisa)   i   la   càrrega   d’aigua   del   
freàtic   per   a   vehicles   de   neteja   (C.   Llúria).El   xamfrà   de   calçada   contempla   també   la   continuïtat   del   
recorregut   rectilini   a   través   del   nou   eix   verd   tant   de   vehicles   com   de   persones.   

  

 

Distribució   general   dels   usos   en   els   dos   trams   de   carrer:     
Carrer   lineal:   contenidors   d'escombraries   (taronja);   terrasses   existents   i   possibles   noves   llicències   segons   comerços   actuals   

(verd);   càrrega   i   descàrrega   amb   horari   limitat   de   de   21.00   a   11.00   (taronja   ratllat);   
Xamfrà   de   calçada:   DUM   sense   horari,   taxi,   hotel   i   altres   (groc);   carril   bici   (roig   ratllat);   aparcabicis   i   bicing   (roig)   

  

Distribució   dels   usos   de   xamfrà:     

01.   DUM   sense   horari   

02.   Nova   ubicació   d’aparcament   PMR   i   
cos   consular   

03.   Aparcamotos   escola   

04.   Aparcabicis   

05.   Desplaçament   carril   bici   per   facilitar   
el   gir   a   l’esquerra   dels   vehicles   

06.   Parada   de   Bicing   

07.   Taxi   i   clients   hotel   

08.   DUM   sense   horari,   càrrega   d’aigua   
del   freàtic   amb   camió   cisterna   

09.   Carril   bici   



El   carrer   com   a   infraestructura   ambiental.   

Els   eixos   verds   s’entenen   com   una   nova   infraestructura   ambiental   de   la   ciutat.   Seguint   aquest   model,   una   de   
les   noves   funcions   a   desenvolupar   és   la   millora   de   la   qualitat   de   l’aigua,   el   verd   i   l’aire   de   Barcelona   a   més   a  
més   de   les   funcions   ja   existents   de   oferir   connexió   a   totes   les   xarxes   de   serveis   urbans   convencionals.   

El   cicle   de   l’aigua:     

La   secció   constructiva   del   nou   eix   presta   especial   atenció   a   la   millora   del   cicle   de   l’aigua:   en   números   
generals,   el   80%   de   pluja   caiguda   sobre   el   carrer   s’infiltra   al   terreny   mitjançant   quatre   rases   drenants   que   
intercepten   l’aigua   que   transcorre   pel   paviment.   Només   el   20%   restant,   que   cau   sobre   la   calçada,   on   
circulen   vehicles   i   per   tant   amb   la   possible   presència   de   contaminació,   s'aboca   directament   al   clavegueram   
contribuint   a   una   mínima   neteja   i   fluïdesa   de   la   xarxa   fecal.   

El   sistema   de   recollida   es   basa   en   quatre   línies   de   paviment   mixt   que   actuen   com   a   interceptor   gràcies   a   la   
millora   de   la   permeabilitat   del   terreny   immediatament   inferior.   Aquestes   se   situen   en   correspondència   a   les   
noves   regles   geomètriques   del   carrer.   La   corresponent   a   la   línea   d’arbrat   existent   es   realitza   amb   sòl   
estructural   en   els   trams   entre   escocells   de   manera   que   es   millora   la   infiltració   del   terreny   i   la   capacitat   de   les   
arres   d’absorbir   aigua   més   enllà   de   l’estricte   escocell   d’1   m2   actual.   Les   dues   franges   centrals,   en   canvi,   es   
solucionen   amb   rases   de   graves   per   permetre,   a   més   a   més,   l’acumulació   d’aigua   i   el   seu   filtratge   diferit.   

Un   cop   arribats   al   punt   més   baix   de   la   secció,   es   col·loca   una   rigola   amb   embornals   connectats   al   
clavegueram   que   recull   l’aigua   de   la   calçada   de   vehicles   i   a   la   vegada   es   dimensiona   com   a   element   de   
seguretat   en   cas   d’episodis   torrencials.   

Per   últim,   a   les   zones   de   xamfrà   hi   ha   grans   parterres   que   milloren   la   captació   i   permeabilitat   de   l’aigua   dels   
eixamplaments   del   carrer,   a   la   vegada   que   les   quatre   rases   drenants   continuen   cobertes   amb   paviments   
porosos   que   permeten   el   pas   de   l’aigua.   No   s’ha   volgut   utilitzar   el   sistema   de   paviments   porosos   de   forma   
generalitzada   ja   que   presenten   problemes   de   manteniment   en   quant   a   la   colmatació   dels   orificis   per   sorra   i   
pols   de   l’ambient.   

 

01.   Espai   lliure   per   a   pas   i   registre   d'instal·lacions,   02.   Paviment   mixt   sobre   sòl   estructural,   permeabilitat   de   l'aigua   i   millora   
de   les   condicions   de   l’arbrat,   03.   Paviment   mixt   sobre   rasa   de   graves,   emmagatzematge   i   filtració   diferida   de   l’aigua   al   

terreny,   04.   Embornal   per   a   aigua   sobre   carril   de   vehicles,   05.   Clavegueram   existent   

 

Rases   drenants   i   parterres   interceptors   d’aigua   (blau);   Paviment   junta   oberta   (puntejat   blau);   Rigola   i   embornals   (taronja)   



Qualitat   del   verd:     

En   primer   lloc   s’ha   realitzat   un   estudi   preliminar   de   l’estat   actual   de   l’arbrat   per   identificar   aquells   exemplars   
que   presenten   problemes   de   creixement   irregular,   posició   de   la   creu   massa   baixa,   o   presenten   ferides   al   
tronc   degut   a   impactes   de   vehicles.   Aquests   seran   els   primers   arbres   a   retirar   en   un   procés   a   llarg   termini,   
de   rejuvenització   i   millora   de   la   biodiversitat   del   carrer,   a   partir   de   la   retirada   d’exemplars   mal   desenvolupats   
o   amb   malalties.   

Per   a   la   substitució    i   nova   plantació   de   la   massa   arbòrea   de   l’eixample   es   planteja   utilitzar   principalment   
quatre   espècies   com   a   base   per   alineació:   per   una   banda   el   Platanus   Hispanica   i   el   Celtis   Australis   com   a   
espècies   ja   utilitzades,   que   funcionen   correctament   però   ja   tenen   una   presència   molt   elevada   a   la   ciutat.   Per   
l’altra,   l’Acer   Campestrei   el   Fraxinus   Angustifolia   “Raywood”   per   completar   la   paleta   vegetal   com   a   espècies   
autòctones   millorant   la   biodiversitat   del   carrer   i   contribuir   a   assolir   l’objectiu   de   no   tenir   més   del   15%   de   
l’arbrat   de   la   mateixa   espècie   a   Barcelona.   A   més   a   més,   amb   la   incorporació   de   noves   espècies,   es   busca   
també   fomentar   la   varietat   cromàtica   del   carrer   al   llarg   de   l’any   afegint   exemplars   de   fulla   rogenca   a   la   
tardor.   

En   quant   a   la   plantació   a   pla   de   terra,   la   voluntat   de   la   proposta   és   aconseguir   la   continuïtat   visual   del   
paviment   de   façana   a   façana   en   els   trams   de   carrer   lineal,   i   omplir   els   parterres   amb   arbustives   en   els   
eixamplaments.   En   aquest   sentit,   es   proposa   obrir   la   junta   del   paviment   per   a   la   plantació   en   els   trams   de   
carrer   i   deixar   créixer   herbes   espontànies   al   voltant   de   l’arbrat   per   a   protegir   el   tronc   de   la   sega   i   afavorir   la   
presència   de   fauna   útil   per   a   l’ecosistema.     

En   canvi,   en   els   xamfrans,   es   planteja   omplir   els   grans   parterres   amb   arbustives   situades   majoritàriament   en   
les   zones   més   asoleiades.   Aquests   espais,   s’entenen   com   zones   d’estada   prolongada   en   el   temps   a   
diferència   del   carrer   lineal   que   es   tracta   d’espais   de   passeig   i   joc   espontani.   

Per   altra   banda,   per   a   millorar   la   qualitat   de   la   vegetació   en   tot   l’àmbit   del   carrer,   s’ha   implementat   un   seguit   
de   mesures   per   a   garantir   un   sòl   permeable,   ben   oxigenat   i   amb   presència   d’aigua   que   permeti   un   bon   
desenvolupament   radicular   de   les   arrels   de   l’arbrat.   Per   aquest   motiu,   s’utilitzarà   sòl   estructural   en   els   trams   
entre   arbres   existents   de   manera   que   s’uneixin   els   escocells   actuals   en   una   franja   de   verd   contínua   que   
gràcies   a   la   junta   oberta   en   superfície   sigui   capaç   de   captar   gran   part   de   l’aigua   d’escorrentia   de   les   voreres.   
A   més   a   més,   s’han   utilitzat   paviments   de   junta   oberta   a   les   franges   intermitges   augmentant   en   gran   mesura   
la   superfície   permeable   del   carrer.   

 

Esquema   de   l’arbrat   amb   els   nous   eixos   de   plantació.   Tramats   en   gris   els   arbres   a   substituir   per   problemes   
de   creixement   irregular,   ferides   al   tronc   o   creu   massa   baixa.   

 

Distribució   en   planta   del   verd:   Arbustives   (trama   sòlida),   paviment   mixt   llamborda   recuperada   sobre   rasa   
  drenant   o   sòl   estructural   (trama   lineal),   paviment   mixt   junta   transversal   oberta   (trama   discontinua)   



Qualitat   de   l’aire:   

La   incorporació   de   dos   nous   eixos   discontinus   d’arbrat   a   la   secció   del   carrer,   i   la   ubicació   de   quatre   grans   
parterres   d’arbustives   a   cada   xamfrà,   permet   augmentar   considerablement   la   quantitat   de   verd   de   cada   tram   
de   carrer.   Amb   aquestes   noves   condicions,   s’obtenen   millores   importants   en   la   qualitat   de   l’aire:   

Per   una   banda   l’augment   de   vegetació   contribueix   a   la   captura   de   CO2   i   partícules   contaminants   en   
suspensió   pròpies   de   l’aire   de   les   ciutats   denses.   Per   l’altra,   el   fet   que   l’arbrat   ben   desenvolupat   acabi   
formant   un   “dosel   arbori”   contribueix   a   la   regulació   de   la   temperatura   de   l’aire   a   l’estiu,   i   en   canvi   deixa   
passar   la   radiació   solar   a   l’hivern   gràcies   a   la   presència   d’arbrat   de   fulla   caduca.   Finalment,   l’espai   es   
pavimentarà   amb   colors   clars   per   evitar   l’efecte   illa   de   calor   a   l’estiu.   

Il·luminació   de   l’espai   públic   i   generació   d’energia   elèctrica:   

La   il·luminació   dels   nous   eixos   verds   es   preveu   diferent   a   la   de   la   resta   de   eixos   amb   trànsit   rodat.   Es   tracta  
d’un   espai   principalment   per   a   vianants,   en   el   que   només   a   la   part   central,   hi   circularan   vehicles   sense   
prioritat.   

La   proposta   planteja   situar   les   lluminàries   en   el   punt   central   de   la   malla   entre   quatre   arbres   mitjançant   una   
subjecció   en   catenàries.   El   sistema   permetrà   alliberar   l’espai   públic   de   bàculs   i   brindarà   la   possibilitat   de   
col·locar   el   punt   de   llum   a   la   zona   amb   menys   densitat   de   vegetació.   La   successió   de   punts   de   llum   vista   en   
perspectiva   acompanyarà   la   línea   del   cel   entre   les   copes   de   l’arbrat   ocupant   una   situació   privilegiada   per   a   
il·luminar   l’espai   de   banda   a   banda.   

Per   altre   banda,   en   quant   a   la   producció   d’energia,   considerem   que   el   carrer   tipus   de   l’eixample   és   un   espai   
molt   dens   en   quant   a   ús   i   ocupació.   La   producció   d’energia   elèctrica   d’origen   renovable   caldria   traslladar-la   
als   terrats   privats   dels   edificis   veïns,   fomentant   la   col·laboració   público-privada.   En   casos   concrets   però,    en   
carrers   més   amples   i   sense   arbrat   com   pot   ser   per   el   C.   Aragó   sobre   l’estació   de   Psg.   de   Gràcia,   són   espais   
idonis   per   incorporar   sistemes   de   captació   que   a   la   vegada   ofereixin   ombra   al   vianant.   

Materialitat   

El   projecte   busca   fomentar   la   unitat   constructiva   de   la   nova   secció   de   carrer   utilitzant   un   sol   tipus   de   
paviment:   una   peça   quadrada,   de   20x20   col·locada   en   malla.   A   partir   d’aquest   mòdul,   es   treballa   
minuciosament   la   junta   per   a   oferir   diferents   solucions   segons   les   necessitats   de   cada   zona.   

Sistemes   de   pavimentació   en   funció   de   la   junta:   

En   primer   lloc,   en   el   tram   en   contacte   amb   les   façanes,   la   junta   és   mínima   i   tancada   per   oferir   unes   bones   
prestacions   per   al   passeig.   El   paviment   es   col·loca   sense   trencajunt   sobre   una   base   de   formigó.     

A   continuació   pel   costat   oposat   a   la   façana,   es   situa   una   franja   de   paviment   drenant   de   1.4   m   d’amplada   
centrada   a   l’alineació   d’arbrat   existent.   Aquesta   es   pavimenta   amb   la   llamborda   que   previsiblement   

  

Lluminàries   en   catenaria   centrades   a   l’eix   del   carrer.   El   punt   de   llum   es   situa   en   el   centre   de   quatre   arbres   
  just   a   la   zona   on   les   copes   no   arriben   a   tancar   la   visió   del   cel.     



s’extraurà   de   l’enderroc   del   carrer   actual   i   es   col·loca   amb   junta   oberta,   ample   i   continua   per   a   oferir   una   
bona   capacitat   d’infiltració.   Aquest   espai   s’utilitza   per   a   la   captació   d’aigua   sobre   el   sòl   estructural   entre   els   
arbres   existents.   La   franja   de   paviment   mixt   s'interromp   puntualment   a   les   zones   on   hi   ha   necessitat   de   
connexió   transversal.   

El   següent   tram   es   tracta   d’una   zona   multiús   amb   forta   demanda   de   pas,   estada   i   joc.   En   aquest   cas,   en   una   
de   cada   dues   filades   s’obre   la   junta   transversal   diferenciant   els   espais   d’estada   de   les   zones   de   circulació   
transversal   del   carrer.   El   fet   d’obrir   la   junta   cada   dues   filades   fa   córrer   les   peces   formant   un   trencajunt   que   
ajuda   a   mantenir   el   paviment   mixt   subjecte   pels   quatre   costats.   Aquest   especejament   millora   l'estabilitat   del   
paviment   i    facilita   la   seva   col·locació,   a   la   vegada   que   al   ser   predominantment   pavimentat   permet   
caminar-hi   amb   comoditat.   

A   continuació   torna   a   aparèixer   un   tram   drenant   amb   llamborda   recuperada,   junta   oberta   continua   i   ample,   
aquest   cop   però,   sobre   rases   de   grava   que   permet   a   més   a   més   l’emmagatzematge   d’aigua.     

Per   últim   el   tram   central,   es   pavimenta   amb   peça   de   20x20,   amb   junta   gruixuda   cada   dues   filades.   En   
aquest   cas   la   junta   és   amorterada   per   a   suportar   el   pas   de   vehicles.   El   desplaçament   progressiu   de   la   junta   
transversal   d’aquesta   zona   permet   que   en   l’àmbit   de   pas   de   les   rodes   la   peça   es   trobi   totalment   a   
trencajunts   per   oferir   una   bona   resistència   al   trànsit   rodat.   

Reducció   de   la   petjada   ecològica:   

Per   a   realitzar   la   reurbanització   dels   eixos   verds   caldrà   enderrocar   el   paviment   i   les   soleres   del   carrer   
existent.   La   proposta   incorpora   l’enderroc   com   a   material   de   projecte   per   a   reduir   els   residus   de   la   
construcció   i   l’impacte   ecològic   de   fabricar   nous   materials.   En   aquest   sentit,   es   proposa   extreure   la   grava   
per   a   les   rases   drenants   i   el   sòl   estructural   a   partir   del   triturat   de   panot   i   base   de   formigó   procedent   de   la   
demolició.     

A   més   a   més   es   preveu   poder   reutilitzar   la   llamborda   que   probablement   es   troba   sota   l’asfaltat   d’alguns   
trams   per   a   pavimentar   la   part   superficial   de   les   rases   amb   paviment   mixt.   

Equipament   de   l’espai   públic:   

Com   a   norma   general,   es   planteja   utilitzar   mobiliari   lleuger   no   especialitzat   per   tal   d'afavorir   les   visuals   netes   
del   carrer   i   alleugerir   la   densitat   d’ocupació   d’uns   carrers   ja   de   per   si   molt   saturats.   Per   altra   banda   la   no   
especialització   dels   elements   permet   resoldre   el   joc   infantil,   parades   esporàdiques   per   descansar   o   l’estada   
prolongada   amb   amics   amb   un   sol   tipus   d’element   simple   i   lleuger.   La   proposta   preten   no   especialitzar   els   
espais   en   un   sol   us   concret   sinó   oferir   zones   flexibles   i   multiús.   

Les   permanències   de   l’Eixample   

La   proposta   es   basa   en   un   sistema   d’urbanització   flexible,   adaptable   als   usos   d’edificis   patrimonials   amb   
caràcter   públic.   Es   planteja   utilitzar   junta   massissa   per   a   la   creació   de   zones   d’estada   més   àmplia   en   
entorns   d’edificis   amb   gran   afluència   o   patrimonials.   La   continuïtat   de   l’arbrat   es   pot   veure   afectada   davant   
edificis   d’alt   valor   a   altres   punts   del   carrer   a   fi   d’accentuar   certes   visuals.   

Per   últim,   la   peça   ocre   de   20x20,   recorda   la   dimensió   en   què   s’ha   urbanitzat   pràcticament   tot   l’eixample   
(panot)   en   aquest   cas   amb   un   to   ocre   en   consonància   amb   la   majoritari   de   les   façanes   històriques   de   
l’entorn.   

 

Planta   tipus   d’un   tram   de   carrer.   El   treball   de   la   junta   adapta   el   paviment   
  a   les   diferents   situacions   de   la   nova   secció     
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camins verds
Proposem un nou model d’espai públic més saludable, més just i més segur, on el car-
rer es transforma en un espai verd que dona prioritat al vianant i potencia la vida social 
dels que l’habiten. En aquest nou parc urbà, la circulació de les persones es resol en 
concordança amb una visió de mobilitat a l’escala de la ciutat.  L’estratègia d’actuació 
integra de manera global la re-vegetalització amb la gestió sostenible del cicle de 
l’aigua, connectant l’Eixample amb la condició geogrà!ca del seu territori i la natura.
El “tram tipus” exempli!ca un marc general de la proposta que es pot exportar a altres 
indrets i proporciona totes les eines per a la seva implementació.

camins vius
El futur Passeig Verd s’entén com un nou espai públic privilegiat per desenvolupar 
activitats diverses en entorn de gran qualitat. Es proposa una matriu de programes, 
un llistat obert de possibles usos a través de la implantació d’uns elements urbans 
al carrer. Aquestes intervencions (incloent mobiliari, pèrgoles, quioscs... ) permeten 
i conviden als veïns residents a reunir-se, treballar, intercanviar, jugar, fer esport... Es 
tracta d’un receptacle de vida social intensa i vibrant que la Barcelona del futur oferirà 
als seus ciutadans en el seu dia a dia.

100m50m

INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITÀRIA
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CONCURS NOUS EIXOS VERDS – SUPERILLA BARCELONA 
MEMORIA 

 
 

Naturalment, Barcelona Democràtica 
A partir del 2017, l’Enquesta anual de Serveis Municipals de Barcelona mostra com a principal 
preocupació la qualitat urbana dels barris de l'Eixample, en concret, la qualitat de l'aire i el soroll 
ambiental, seguit de les correctes condicions de treball i la igualtat de gènere en els espais. En la 
nostra proposta, decidim unir aquestes preocupacions en una solució que aborda el soroll i la 
contaminació urbana i, alhora, proporciona una infraestructura perquè els barcelonins puguin reunir-
se, treballar i desenvolupar les seves activitats preferides en un entorn de qualitat i oportunitats.  
El nostre enfocament és crear un procés en dos passos: 

- construir un marc fundacional que se centri en la salut urbana, mitjançant la re-vegetalització 
i els correctes sistemes de gestió d’aigües pluvials. 

- introduir elements funcionals per democratitzar l’accés a les oportunitats. 
 
Què pot ser més barceloní que un impuls creatiu radical que converteixi obstacles i limitacions en 
oportunitats de creixement democratitzades? 

 
 
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC / LA XARXA GENERADORA D’OPORTUNITATS 
  
La quadrícula d’Ildefons Cerdà proporciona una xarxa de carrers que la nostra proposta la tradueix en 
un seguit de hubs socials i de mobilitat. Es defineix una matriu de programes, que serveix com a 
base per implementar intervencions específiques en el lloc vinculades a les activitats que es 
desenvolupen en el seu entorn pròxim. Aquests programes es classifiquen en elements 
paisatgístics (com ara fonts, pèrgoles i pantalles verdes per ombrejar), culturals i cívics (com ara 
centres de participació ciutadana), oficines obertes (llocs de trobada múltiple), comerç, esports i 
jocs.  
Els programes es conceben per animar als ciutadans a realitzar diferents activitats, proporcionant 
alhora informació sobre la seva utilització. Alguns estan dotats amb elements “plug-in” i permeten al 
resident local connectar petit aparells mentre utilitzar els equipaments. El resultat és un espai viu, 
flexible i transformable, amb usos que canvien durant el dia, setmanalment i/o ens els esdeveniments 
especials de l’any. Dins del marc verd-blau definit més endavant, en els eixos verticals es produirà 
l’acumulació més gran de programes ja que els espais verds ocupen menys espai. 
 
Al costat del mobiliari urbà, els quioscs de cicle sostenible contribuiran al valor social de la zona: 
el quiosc del reciclatge (per a productes re-utilitzables), el quiosc d’eines dels veïns (per compartir 
les eines de feines domèstiques), el quiosc d’intercanvi segur (per a plantes, joguines, llibres o 
estris), el quiosc del joc (garatge d’elements del parc infantil mòbil)... 
Altres elements intel·ligents i innovadors acompanyen als programes i proporcionen dades ambientals 
sobre la contaminació de l’aire, la temperatura, la humitat,... transformant aquests equipaments en 
veritables espais d’aprenentatge que ajudaren a una transició ecològica a través de conscienciar la 
ciutadania. El nostre projecte s’entén com un mitjà que pot i ha de transformar l’individu en ciutadà i 
tractar als ciutadans com a responsables del futur de les seves comunitats 
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2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL / LA XARXA VIVA

La infraestructura sostenible del nostre projecte es basa en un anàlisi de seqüències de l’Ecologia 
Blava i Verda, conceptes que es trobaran en cada cruïlla de l’eix Consell de Cent.  

2A - El verd: enllaçar les Superilles amb l’entorn metropolità 
El model actual proporciona un gradient de paisatges que van des de Collserola fins al front litoral. 
Creiem que la identitat d’aquests paisatges s’ha de reflectir en el propi paisatge urbà, mostrant i 
descodificant les capes geològiques amagades sota la ciutat. A partir del model ecològic de ciutat, 
preveiem convertir el c. Consell de Cent en una autèntica connexió espinal entre el parc Joan Miró, 
passant pels Jardins de Paula Montal, els Jardins d’Emma i fins a la “rambla” del passeig de Sant 
Joan. En una fase posterior, aquesta columna verda-vertebral pot arribar a connectar fins a la Plaça 
de Pablo Neruda i la Plaça de les Glòries Catalanes, pel tram de la “rambla” de l’Avinguda Diagonal.  

La columna verda-vertebral restarà creuada per quatre eixos verds perpendiculars, creant valuosos 
nodes de vegetació. El caràcter d’espina verda, del ja Passeig Consell de Cent, passarà 
gradualment d’un paisatge més autòcton (Parc de Joan Miro) a un paisatge de conreus (Passeig de 
Sant Joan) afegint una capa interessant al nou paisatge urbà, destinada a millorar l'efecte visual del 
carrer i també a connectar millor la columna vertebral amb el seu context adjacent.  

La plantació en els eixos verds es millorarà afegint als plataners i lledoners existents, noves espècies 
arbòries i altres capes verdes de suport, com arbusts i arbres de tronc múltiple, plantes perennes i 
tapissos verds, tot creant rics efectes estacionals. Les noves espècies seran escollides per 
fomentar nous microhàbitats urbans per a ocells i petits animals (amfibis i vertebrats). En resposta a 
les condicions humides subterrànies, la vegetació a les cruïlles amb el c. Comte Borrell i el c. Girona 
inclourà espècies tolerants a l’aigua, fent de nou visible la capa oculta de la geologia a l’espai públic. 

2B - Cicle de l’aigua: Un enfocament integrat – the water machine 
L’estratègia de vegetalització es combina amb l’estratègia del cicle de l’aigua, ja que les bones 
condicions de cultiu de les plantes són crucials per reduir l’efecte de la calor. A més de ser una 
solució tècnicament sòlida que s’instal·larà en els eixos i places verdes, l’aigua s’utilitzarà de manera 
poètica, fent referència al sistema de les antigues rieres naturals existents a la zona de l’Eixample. 
Aquestes noves escorrenties es poden reinterpretar creant un sistema de captura d'aigua 
contemporani: una nova i autèntica "màquina d'aigua", que connecta tots els components de la 
gestió de l'aigua. En els carrers perpendiculars al Passeig Consell de Cent, on hi havia un rierol 
abans de la seva urbanització o on encara existeix algun corrent soterrat, es realçarà el seu caràcter 
hídric per tal d’aportar aquesta identitat invisible a l’àmbit públic. 

És crucial definir una nova relació entre el paisatge urbà adaptat al clima i la infraestructura 
subterrània. La infraestructura s’ha de reorganitzar de manera que els arbres tinguin les condicions 
òptimes per créixer i prosperar. Les instal·lacions i conductes soterrats s’han de concentrar en noves 
galeries d’instal·lacions més grans per facilitar, a més, les intervencions en les xarxes i reduir la 
freqüència d’excavacions en els carrers. 
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Corrents subterranis 
Drenatge lineal 
subterrani 
Drenatge lineal en 
superfície 
Connexió subterrani 
- superfície 
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cotes baixes (lila) 
Noves fonts 
ornamentals 

Recollida  
d’emmagatzematge 
Captació d’aigua de 
pluja en els edificis 

Drenatge de l'aigua de pluja. Per protegir la zona de les inundacions (precipitacions excessives) les 
aigües pluvials es recolliran per diferents sistemes. Al llarg dels eixos verds, les aigües de la pluja es 
recolliran a les cobertes dels edificis i es conduiran cap a les zones de plantació i dipòsits de retenció 
situats sota el paviment. Aquest sistema de tecnologia bàsica consisteix en una xarxa de dipòsits i 
conques subterrànies connectades entre si que alliberen la pressió sobre la xarxa de clavegueram. El 
fet que la major part de l’aigua recollida sigui en dipòsits subterranis ajuda a evitar l’aigua estancada i 
els focus de mosquits.  
La filtració de l’aigua de pluja a través de paviments permeables i grans zones de plantació, dirigirà 
l’aigua cap a les arrels i cap al sòl. Les noves zones verdes estaran lleugerament deprimides per 
recollir temporalment l’excés d’aigua (jardins de pluja). Els carrers perpendiculars es tornaran a 
concebre com a petites “rieres”, capturant l’aigua de pluja en superfície mitjançant les plantacions i 
dirigint-la lentament cap a les parts baixes del Passeig Consell de Cent. A les interseccions dels 
carrers amb les parts baixes-humides de la columna vertebral (les places), s’integraran elements 
ornamentals especials per recollir l’aigua ja sigui a terra, o a sota terra. 
La “collita” de l'aigua de pluja. El sistema de retenció d’aigua temporal es vincularà al sistema de 
reg. Això ajudarà a les plantacions, però també a reduir la temperatura ambiental i augmentar el 
confort dels vianants, contribuint a un ús més eficient de la xarxa d’aigua potable de la ciutat. 
Organització dels sistemes d’aigua neta. El sistema proposat garantirà la qualitat de l’aigua i 
limitarà la contaminació, ja que la xarxa d’aigua dels carrers per a vianants serà separativa respecte 
la que es troba als carrers per vehicles, i es filtrarà a través d’una plantació de micro-filtratge. 
Identitat de l'aigua. Alguns elements d'aigua seran “visibles” per poder formar part de la vida 
ciutadana: conques i dipòsits pel emmagatzematge temporal d’aigua de pluja o “pilars de boira” per 
reduir les temperatures ambientals tot afegint un valor recreatiu a l’espai públic. Part d’aquesta 
seqüència d’elements d’aigua és la font ja existent al Parc Joan Miró. 

2C Energia i clima 
És important l’estratègia sobre el tipus de vegetació que ha d’anar a les plantacions, per combinar-la 
amb les zones d’ombra i el moviment de l’aire. Els xamfrans es poden convertir en punts freds on la 
gent del barri es refresqui durant les onades de calor. L’ombra i la vegetació combinades amb el 
moviment de l’aire i els sistemes “pilars de boira” poden reduir la temperatura percebuda en més de 
10 Kelvin, o fins i tot fins a 20 Kelvin en comparació amb els llocs exposats al sol. 
Les estratègies de mitigació del canvi climàtic requereixen una reducció del consum energètic, 
especialment del parc immobiliari existent, combinat amb una generació d’energia solar. Un ajust en 
les ordenances urbanístiques anima potencialment els propietaris d’edificis a afegir una doble pell 
davant de la façana existent de l’edifici. Aquest doble mur milloraria el rendiment energètic de la 
façana existent afegint una zona tampó. A més, un revestiment fotovoltaic a la nova façana 
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proporcionaria energia renovable. Les estructures d’ombrejat a l’àmbit públic, pèrgoles, també es 
cobririen amb un sistema fotovoltaic convertint-se en una font de generació d’energia renovable.  
Les estructures de governança col·laborativa amb els veïns podrien animar la comunitat local a 
assumir l’auto-gestió d'equipaments del barri. Aquests podrien ser tant pèrgoles fotovoltaiques com 
infraestructures de mobiliari urbà. L’energia renovable generada per sistemes fotovoltaics connectats 
a edificis o a pèrgoles podria convertir-se en un bé per a la comunitat. L’energia s’ha de canviar a una 
plataforma de comerç d’igual a igual per a tota la comunitat. 

2D Il·luminació i mobiliari urbà 
La il·luminació pública ha de ser alimentada per energies renovables i a través de sistemes 
intel·ligents que permeten un estalvi important en hores de baixa activitat. Cal contemplar l’ús 
generalitzat de detectors de presència en l’enllumenat públic per reduir el consum i afavorir 
l’adaptació de gènere dels espais públics.  

3. LA NOVA MATERIALITAT

L’ús dels nous espais serà múltiple: canviarà durant el dia o durant la setmana, però seran espais 
inclusius, per a grans, joves i nens, dones i homes, nouvinguts i residents, persones amb mobilitat 
reduïda i els col·lectius més vulnerables... tothom és benvingut. Els nous espais del carrer es 
relacionaran directament amb la activitat quotidiana, que disposa d’un gran potencial per connectar 
l’interior dels edificis i les plantes baixes amb l’espai públic.  
El verd ocuparà els carrers i amb una presència important de vegetació. S’utilitzaran solucions i 
materials de baix impacte ambiental, amb una relació cost-benefici equilibrada. Els materials i els 
dissenys seran duradors i racionals, i els criteris principals seran els d’ergonomia, adaptabilitat i el 
manteniment. Els principis del disseny que s’estableixen per el tram tipus presentat es poden replicar 
a l’escala urbana de l’Eixample i en els futurs conjunts dels projectes Superilla. 

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES – LA QUADRICULA DE CERDÀ

La nostra proposta es basa en ‘genius loci’, donant així un nou significat a la ‘permanència’, la 
qualitat de la història present en les estructures existents, en els edificis i les narracions locals. 
Imaginem els carrers com a corredors verds, on es mantenen els arbres existents. Els passos lliures 
davant les façanes permeten la circulació de vianants sense obstacles i garanteixen l’accessibilitat a 
les plantes baixes dels edificis. El panot és l’element bàsic i més emprat en l’espai públic, carta de 
presentació de Barcelona. La urbanització del carrer serà un degradat amb diferents mides de panot, 
per uniformar i preservar la identitat, i fer-la còmode, ordenada, segura i de fàcil manteniment. 

Dins d’aquesta xarxa d’eixos verds és clau la identitat particular de cada carrer d’acord al seu 
context, el patrimoni històric i la tipologia paisatgística. El Passeig Consell de Cent es concep com un 
veritable corredor verd, on els elements programàtics prenen un paper secundari creant entorn de 
veritable parc lineal. En els eixos que el creuen també hi predomina la vegetació, però contindran un 
volum més gran d’activitats a l’aire lliure i programes flexibles vinculats als seus caràcters particulars. 
Per exemple, el c. Rocafort serà un eix d’aigua i joc, que portarà l’antiga riera a la superfície 
augmentant la qualitat de l’espai públic. El c. Comte Borrell, que uneix aquesta zona amb el projecte 
Superilla executat al barri de Sant Antoni, serà un eix de joc vibrant, amb temàtica comercial i 
industrial. El c. Enric Granados serà un exuberant eix de vegetació tropical, que connectarà la plaça 
Dr. Letamendi amb els jardins de la Universitat de Barcelona. I el c. Girona serà un gran pol cultural 
amb oportunitats per portar esdeveniments culturals a l’espai públic. 

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS - MOBILITAT / FUNCIONALITAT

Mobilitat integrada al nou paisatge urbà 
Alliberar els carrers i les places del trànsit de vehicles condueix a crear espais de fluxos lents. La 
velocitat reduïda permet la coexistència de la bicicleta en els dos sentits, i també l’accés dels vehicles 
d’emergència, de manteniment, i per càrrega i descàrrega. La linealitat es trenca, de manera que el 
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ciutadà sempre té una visió verda en la perspectiva des del carrer. Els eixos dels carrers Consell de 
Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona seran per a ús exclusiu de vianants, compartit amb bicicletes i 
patinets, així com vehicles elèctrics lleugers (LEV) per dur a terme lliuraments exclusivament d’us 
particular i local. Tots els nous Passejos romandran accessibles als vehicles d’emergència.  

Els eixos verds es creuen amb carrers ordinaris pels quals hi circulen vehicles i autobusos urbans, 
convertint aquestes cruïlles en punts clau d’intercanvi entre les diverses tipologies de carrers. La 
columna vertebral ha de romandre permeable al creuar els fluxos de trànsit. Totes aquestes tipologies 
d’intersecció es poden configurar en un ventall de solucions que ajudin a indicar com tractar cada 
tipus d’unió, prioritzant sempre els vianants i la mobilitat alentida. 

S'introduiran una seguit de tipologies de hubs de mobilitat en l'àrea del projecte, que presentaran 
una mobilitat alternativa amb gran varietat d'opcions de transport pels residents i visitants del barri. 
L’objectiu és canviar la mentalitat dels ciutadans sobre l’ús de mitjans de transport, fent oblidar el 
cotxe particular i potenciant la combinació del transport públic i el vehicle compartit. El hub de 
mobilitat a escala urbana és el Hub Principal, situat prop dels majors intercanviadors, en punts 
estratègics connectats amb nuclis d’activitats i serveis urbans. Aquests hubs principals també 
proporcionen places d’aparcament per a flotes compartides de vehicles elèctrics, que dissuadeixen la 
necessitat dels vehicles privats. A escala local, prop de parades de metro i les grans places, hi haurà 
el Hub Local, centrat en l’ús diari per a residents, oficines i comerç de venda al detall. Per als veïns i 
treballadors de la zona el punt més visible serà el Point Hub. Aquest, situat en llocs més dispersos i 
integrats a la zona d’ús mixt, formen part del sòcol urbanístic existent, oferint funcions “d'escriptori”, a 
més de punt de recollida de paqueteria i/o serveis de proximitat. S’evitaran així els grans moviments 
de vehicles innecessaris als nuclis residencials i a l’entorn de treball. Tots els Point Hub estaran 
equipats amb punts de càrrega per a bicicletes elèctriques i LEV, i a un aparcament de bicicletes. 
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Per reduir la circulació de vehicles de repartiment es col·locaran centres de reforç al perímetre de la 
zona de projecte. Un punt en el qual els camions poden descarregar i des del qual els petits vehicles 
elèctrics i autònoms poden procedir amb els lliuraments de l’últim kilòmetre. La recollida d’escom-
braries també es farà amb vehicles elèctrics de mida petita. 

Un altre element clau de la fluïdesa de la mobilitat local és la dimensió digital. Mitjançant l’ús de 
plataformes digitals, els usuaris podran reservar bicicletes o LEV i gaudir de tecnologies com ara 
scooters autònoms i llançadores autònomes, tot només prement un botó. Aquesta altra dimensió 
millorarà l'experiència de l’usuari resident i visitant, facilitant l'ús de les diferents mobilitats.  

Plug in – plug on. La proposta preveu la creació d’una nova App ciutadana “Plug In - Plug On”, que 
permet processos de participació ciutadana en la presa de decisions, i que es basa en la comunitat 
on-line. La matriu de programes proposada és un pas inicial cap a aquest procés. Totes les opcions 
que es presenten a la matriu de programes es basen en els serveis existents per poder definir 
processos de planificació, intercanvi i participació que afecten a la vida en el barri. 

6. CONTROL DE COSTOS – ARA, AVIAT, MÉS TARD

L’àmbit públic haurà de tenir la capacitat d’evolucionar, atès que el seu desenvolupament en el temps 
serà el resultat de com els ciutadans adaptaran l’espai i hi interactuaran. 
Ara: es poden fer petites intervencions per activar els espais abans i durant la construcció: integració 
d’objectes mòbils que generen vida i elements fixes que seran la visualització prèvia de l’actuació 
abans que comenci la seva realització.  
Aviat: es durà a terme el projecte d’àmbit públic, creant un espai resilient i vibrant per a tothom. La 
recuperació dels espais verds es farà en dues fases per cada tram de carrer, de manera que es 
garantirà en tot moment l’accés dels serveis, el repartiment i la circulació en un sol carril, per donar 
servei als edificis, als guals d’aparcaments i comerços. 
Més tard: progressivament es durà a terme la transició cap a l’economia circular, la ciutat intel·ligent 
2.0 i la mobilitat neta. Els espais permetran el canvi cap a la mobilitat elèctrica, l’emmagatzematge i la 
recàrrega per bateries connectades als garatges, a més de l’emmagatzematge d’energia tèrmica per 
a la calefacció i la refrigeració de cases.  

Metodologia proposada per la definició dels costos  
Avantprojecte – s’identificaran els grans capítols que permeten dur a terme la proposta plantejada. 
S’avaluaran igualment les actuacions prèvies analitzant les que tenen el menor cost social i 
econòmic. Es definiran i llistaran les intervencions proposades al pla de carrer, les proposades per a 
la millora del cicle d’aigua i les galeries d’infraestructures urbanes, les afectacions i les millores a les 
xarxes existents, l’arbrat, les plantacions, l’enllumenat, el mobiliari urbà i els quioscos. S’assignarà un 
valor estimat a cada un dels capítols de manera que l’import global sigui el pressupost total assignat a 
l’obra. A partir de l’avantprojecte, conegut el pressupost global de la inversió prevista, cal assignar a 
cada capítol un import de referencia. En paral·lel al desenvolupament del projecte executiu es 
començarà a crear un banc d’unitats d’obra que permetin avaluar en detall el cost que tindrà cada 
partida. De manera iterativa, caldrà verificar i ajustar la definició dels elements de projecte, les unitats 
d’obra i les qualitats dels elements proposats per respectar el pressupost dels capítols fixats en 
l’avantprojecte, o ajustar-los entre ells en funció del disseny definitiu. S’utilitzarà el banc de preus de 
referència TCQ o l’equivalent que BIMSA proposi. El control de costos passa ineludiblement per un 
anàlisi continuat durant tota la fase de projecte del pressupost, i que permetrà corregir en cada 
moment les disfuncions econòmiques per assegurar la viabilitat de la solució plantejada. 
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(P�SUHRFXSD�TXDQ�YHLJ�HVSRUWLVWHV�DPXQW�L�DYDOO�FRUUHQW�SHU�OD�FLXWDW��3HQVR�HQ�HOV�VHXV�SXOPRQV��
HQ�O¶DLUH�TXH�UHVSLUHQ��HQ�VL�DL[z�HOV�SRW�PDWDU��0LOORUDU�OD�TXDOLWDW�GH�O¶DLUH��KD�GH�VHU�XQD�SULRULWDW��

&DO�SHQVDU�HQ�XQD�FLXWDW�DPE�PROWV�PHQ\V�YHKLFOHV�FLUFXODQW��L�HOV�TXH�KR�IDFLQ��DPE�HQHUJLD�YHUGD��

+L�KD�DOWUHV�IRQWV�FRQWDPLQDQWV�TXH�QR�VyQ�HOV�FRW[HV��HOV�YDL[HOOV��HOV�DYLRQV��OD�LQGXVWULD��L�D�WRW�DL[z�
FDO�SRVDU�KL�DWHQFLy��0ROW�VHULRVDPHQW�SHUTXq�HQV�KL�YD�OD�YLGD��$�QLYHOO�LQGLYLGXDO�L�FRP�D�HVSqFLH��

3HUz�HQ�HO�QRVWUH�FDPS��FRP�D�DUTXLWHFWHV�L�XUEDQLVWHV��O¶~QLF�TXH�SRGHP�IHU�pV�GLVVHQ\DU�HGLILFLV�L�
FLXWDWV�HO�PpV�FRQVFLHQWV�L�VRVWHQLEOHV�SRVVLEOHV��

3UHVHQWHP�OD�SURSRVWD�SHU�DO�FRQFXUV�G¶HL[RV�YHUGV�D�%DUFHORQD�FRP�XQD�GHFODUDFLy�G¶LQWHQFLRQV�GHO�
TXH�KD�GH�VHU�OD�FLXWDW��L�KR�LPSOHPHQWHP�HQ�DTXHVW�FDUUHU��&RQVHOO�GH�&HQW��SURYD�SLORW�G¶XQD�FLXWDW�
GLIHUHQW��

6$/8%5,7$7�

8Q�FRS�PpV�OD�VDOXEULWDW��9LYLP�HQ�XQD�FLXWDW�PROW�FRQWDPLQDGD��TXH�DIHFWD�OD�QRVWUD�VDOXW��
1HFHVVLWHP�UHGXLU�OD�PRELOLWDW�URGDGD��SHQVDQW�TXH�HOV�FRW[HV�VHUDQ�FDGD�FRS�PHQ\V�FRQWDPLQDQWV��
SHUz�DL[t�L�WRW�FDO�UHGXLU�ORV��(OV�WUDMHFWHV�D�OD�FLXWDW�KDQ�GH�VHU�D�SHX��HQ�ELFLFOHWD��L�VL�QR�pV�SRVVLEOH��
HQ�WUDQVSRUW�S~EOLF���

5HGXLU�FRW[HV�L�DXJPHQWDU�O¶DUEUDW��(OV�DUEUHV�VyQ�SURGXFWRUV�G¶R[LJHQ��PLOORUHQ�OD�TXDOLWDW�GH�O¶DLUH��
HOV�QHFHVVLWHP��1HFHVVLWHP�XQD�FLXWDW�PpV�YHUGD�SHU�VDOXEULWDW��

/$�*(17�

4Xq�pV�OD�FLXWDW"�4Xq�YROHP�TXH�VLJXL"�6¶KD�SDUODW�WDQW�GH�OD�FLXWDW����/D�FLXWDW�VyQ�HOV�HGLILFLV��HO�
WHL[LW��HO�SOH��3HUz�VREUHWRW�OD�FLXWDW�pV�HO�EXLW��HO�VHX�HVSDL�S~EOLF��HO�TXH�SDVVD�HQWUH�HO�TXH�HVWj�
FRQVWUXwW�L�OHV�UHODFLRQV�TXH�pV�FDSDo�GH�JHQHUDU�HQWUH�OHV�SHUVRQHV��(O�OORF�GH�OD�WUREDGD��HO�OORF�GHO�
FRQIOLFWH��RQ�HOV�LQGLYLGXV�VyQ�pVVHUV�OOLXUHV�L�LJXDOV��TXH�HV�UHODFLRQHQ�HQ�XQD�HVIHUD�GH�FRH[LVWqQFLD�
RQ�pV�FDSDo�GH�EDUUHMDU�VH�OR�KHWHURJHQL�GH�OD�VRFLHWDW��

3HUz�DL[z�TXH�HQV�VHPEOD�WDQ�GHVLWMDEOH��VRYLQW�QR�KR�DFRQVHJXLP��/D�FLXWDW�HV�JHQWULILFD��HV�YHQ�D�
TXL�OD�SRW�FRPSUDU��HV�SULYDWLW]D��&DO�OOXLWDU�FRQWUD�DL[z�GHV�GH�WRWV�HOV�IURQWV��DPE�XQD�ERQD�JHVWLy��
GHV�GH�OD�SROtWLFD��,�GHV�GH�O¶DUTXLWHFWXUD��SRGHP�LQWHQWDU�RIHULU�HVSDLV�SHU�D�WRWKRP��(VSDLV�SHU�
SDVVHMDU��HVSDLV�SHU�D�VHXUH�L�HVWDU��HVSDLV�DPELJXV�VHQVH�SUHMXGLFLV��OOLQGDUV�TXH�HQV�SHUPHWLQ�
UHHVFULXUH�OHV�FRVHV�TXH�HV�SRGHQ�IHU�D�OD�FLXWDW��

/D�FLXWDW�pV�SHU�D�OD�JHQW��(OV�HL[RV�YHUGV�KDQ�GH�VHU�HVSDLV�SHU�D�SDVVHMDU�L�SHU�D�HVWDU��DPE�JUDQ�
SUHGRPLQDQoD�GHO�YHUG��TXH�HQV�DSRUWD�VDOXW�L�HQV�UHFRUGD�TXL�VRP��XQ�pVVHU�YLX�PpV�GHO�SODQHWD��

(/�7(036�

/D�FLXWDW�FDQYLD�FDGD�GLD��/HV�QHFHVVLWDWV�VyQ�XQHV�L�GHPj�XQHV�DOWUHV��(O�SURMHFWH�KD�GH�SHUPHWUH�
FDQYLV��+L�KD�GHFLVLRQV�TXH�VyQ�HVWUXFWXUDQWV��OD�PRELOLWDW��SRVVLEOHV�]RQLILFDFLRQV�L�DOWUHV�TXH�KDQ�GH�
SHUPHWUH�TXH�DSDUHJXLQ�QRYHV�QHFHVVLWDWV�L�TXH�WLQJXLQ�FDEXGD�DO�SURMHFWH��3RWVHU�HQ�HO�IXWXU�HOV�
FDUUHUV�3DX�&ODULV�L�5RJHU�GH�/O~ULD�FDQYLDUDQ�GH�VHFFLy��R�FDOGUj�LPSOHPHQWDU�DPE�PpV�DSDUFDPHQW�
SHU�D�ELFLFOHWHV��R�REULUDQ�XQD�WHUUDVVD�QRYD�SHU�D�XQ�UHVWDXUDQW��R�WDQFDUj�XQ�DOWUH��

(O�SURMHFWH�KD�GH�VHU�IOH[LEOH��SHUTXq�HOV�FDQYLV�HV�SXJXLQ�GRQDU�DPE�IDFLOLWDW��

&5,7(5,6�

(O�SURMHFWH�TXH�HV�SUHVHQWD�KD�GH�GRQDU�HOV�FULWHULV��OD�EDVH�SHU�D�TXH�OHV�GLIHUqQFLHV�SXJXLQ�
DSDUqL[HU��/HV�GLIHUqQFLHV�TXH�MD�GHWHFWHP�DUD��L�OHV�TXH�YLQGUDQ�HQ�XQ�IXWXU��3ODQWHJHP�O¶HVWUXFWXUD�
GH�OD�SURSRVWD��

�
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/$�6(&&,Ï�

3URSRVHP�SHU�DOV�HL[RV�YHUGV�GH�%DUFHORQD�XQD�VHFFLy�RQ�O¶jPELW�GHO�SDVVHMDQW�HVWLJXL�DO�PLJ������P�
MXVW�DO�PLJ�GHO�FDUUHU�VHQVH�FDS�HOHPHQW�XUEj��QRPpV�IHW�SHU�SDVVHMDU������P�PpV�DUULEHQ�SHU�FDGD�
EDQGD�ILQV�DOV�HVFRFHOOV�GHOV�DUEUHV�H[LVWHQWV��,�HQ�FDGD�WUDP�GHO�FDUUHU�DQHP�DOWHUQDQW�O¶~V�
G¶DTXHVWV�������FRP�D�SDV�SHU�D�OD�PRELOLWDW�URGDGD��FRW[HV�D���NP�K��ELFLFOHWHV��SDWLQHWV�D�EDL[D�
YHORFLWDW��R�FRP�D�IUDQMD�YHUGD��TXH�DJDIDQW�WDPEp�OD�PLGD�GHOV�HVFRFHOOV�DFDED�DPE�XQD�IUDQMD�GH�
�P�GH�SDYLPHQW�SHUPHDEOH��RQ�HV�SRW�SODQWDU��RQ�OD�IUDQMD�G¶DUEUHV�V¶LPSOHPHQWD�DPE�XQD�VHJRQD�
IUDQMD�G¶DUEUDW��RQ�HO�VzO�UHVSLUD��

0DQWHQLP�OD�IUDQMD�GHO�SDVVHMDQW�GH������DOLQHDGD�HQ�HOV�GLIHUHQWV�WUDPV�GH�FDUUHU��,�HVSHUHP�TXH�
DTXHVW�HL[�FHQWUDO�HV�PDQWLQJXL�WDPEp�D�OHV�SODFHV��SHUPHWHQW�OD�YLVLy�GHOV�FDUUHUV�L�GHOV�[DPIUDQV�
GHV�GHO�PLJ��GHV�GHO�VHX�HL[�GH�VLPHWULD��SRVLFLy�TXH�DEDQV�WHQLHQ�HOV�FRW[HV�L�TXH�DUD�UHFXSHUD�OD�
FLXWDW�SHU�D�OD�JHQW��

&RP�PDQWHQLP�WRWV�HOV�DUEUHV�H[LVWHQWV��L�OD�VHYD�SRVLFLy�DFWXDO��OHV�YRUHUHV�PDQWHQHQ�OD�PLGD�TXH�
WHQHQ�DUD��(OV�DUEUHV�TXH�HVWDQ�VLWXDWV�D�OD�IUDQMD�YHUGD�SHUGHQ�O¶HVFRFHOO�SHU�JDXGLU�G¶XQ�HVSDL�PpV�
JUDQ��(OV�DUEUHV�TXH�TXHGHQ�D�OD�]RQD�SDYLPHQWDGD��DXJPHQWHQ�O¶HVFRFHOO�SHU�D�WHQLU�PpV�VXSHUItFLH�
GH�FRQWDFWH�DPE�O¶DLUH�

'HOV�DUEUHV�ILQV�D�OHV�IDoDQHV�pV�OD�]RQD�GHO�FRPHUo��RQ�OHV�ERWLJXHV�HVSHUHQ�TXH�OD�JHQW�FLUFXOL�L�
HQWUL��RQ�HOV�EDUV�L�UHVWDXUDQWV�WUHXHQ�OHV�WHUUDVVHV��FROāORFDQW�VH�HQWUH�HOV�DUEUHV��RQ�HV�JHQHUD�
O¶HFRQRPLD��

(O�SDVVHLJ�FHQWUDO�pV�XQ�HVSDL�SHU�SDVVHMDU�L�SHU�EDGDU��HQWUH�HOV�DUEUHV��L�KL�KD�XQ�HVSDL�D�OD�IUDQMD�
YHUGD�SHU�VHXUH�VHQVH�PpV��(Q�HO�YHUG��HQ�XQ�HVSDL�WUDQTXLO��DSDUWDW�GHO�FLUFXODU��%DQFV�GH�����P�GH�
OODUJ�SHUPHWHQ�VHXUH�DO�FDUUHU��HVSHUDQW��GHVFDQVDQW��OOHJLQW��SDUODQW��

$TXHVWD�IUDQMD�YHUGD�ORQJLWXGLQDO�GH��P�G¶DPSOH��RQ�HO�VzO�UHVSLUD��HV�SRW�FUHXDU�SDVVDQW�SHU�HOOD�SHO�
VDXOy��R�SHU�XQHV�IUDQJHV�GH�IXVWD�TXH�HV�SRGHQ�SRVDU��L�WUHXUH��L�PRXUH��/HV�IUDQJHV�GH�IXVWD�IDQ�
�P�GH�OODUJ�SHU������G¶DPSOH��HV�SRGHQ�JLUDU�L�FRQYHUWLU�VH�HQ�WHUUDVVHV�SHOV�EDUV�L�UHVWDXUDQWV��pV�
XQD�IUDQMD�IOH[LEOH��TXH�HV�SRW�WUDQVIRUPDU�DPE�IDFLOLWDW�L�HFRQRPLD��

;$0)5$16�

(OV�[DPIUDQV�V¶RFXSHQ�DPE�O¶HL[�YHUG�ILQV�D�GHL[DU�SDVVDU�OD�PRELOLWDW�URGDGD��(Q�O¶H[HPSOH�TXH�
GHVHQYROXSHP�DO�FRQFXUV��GHL[HP�SDVVDU���FDUULOV�URGDWV�SHU�D�FRW[H�L�XQ�SHU�D�ELFLFOHWHV��PpV�XQ�
FDUULO�GH�WD[LV�L�DXWREXVRV��WDQW�DO�FDUUHU�3DX�&ODULV�FRP�DO�FDUUHU�5RJHU�GH�/O~ULD��3HUz�O¶~V�G¶DTXHVWV�
��FDUULOV�URGDWV�SRGHQ�FDQYLDU�HQ�HO�WHPSV��L�FRQYHUWLU�VH�XQ�G¶HOOV�HQ�DSDUFDPHQW��R�HVSDL�SHU�DO�
UHFLFODWJH�R�HO�TXH�VLJXL��(OV�HL[RV�YHUGV��DO�SDV�GHOV�FDUUHUV�URGDWV�GHL[HQ���P�SHU�D�OD�PRELOLWDW��
TXH�SRGHQ�WHQLU�XVRV�L�GLUHFFLRQV�GLIHUHQWV��

)LQV�D�DTXHVWV���P�HOV�[DPIUDQV�V¶KDELOLWHQ�SHU�D�OD�JHQW��(O�FRQWDFWH�DPE�DTXHVWV�YLDOV�PpV�UjSLGV�
HV�ID�DPE�XQD�IUDQMD�YHUGD�GH������DPE�YHJHWDFLy�PpV�DOWD��GH�PDWROO��L������GH�VDXOy�RQ�HV�SODQWHQ�
DUEUHV�L�HV�FROāORTXHQ�EDQFV�SHU�VHXUH��6HJRQV�OHV�HVSHFLILWDWV�GH�FDGD�[DPIUj�DTXHVWD�EDVH�YD�
FDQYLDQW��$O�[DPIUj�GH�3DX�&ODULV�KL�KD�XQ�LQVWLWXW��RQ�HV�SRVHQ�JUDGHV�SHU�DOV�DGROHVFHQWV�L�HV�
WUHEDOOD�HO�VHX�HVSDL�LPPHGLDW�SHU�D�VHU�VHJXU��SURWHJLQW�ORV�GHO�FDUUHU�L�GHOV�FRW[HV��(Q�DTXHVW�
[DPIUj�KL�KD�XQ�ELFLQJ��TXH�HV�PDQWp��SHU�WDQW�OD�IUDQMD�YHUGD�GHVDSDUHL[��L�HQ�O¶DOWUH�FDQWRQDGD�KL�KD�
XQ�KRWHO��TXH�KDELOLWHP�XQD�]RQD�SHUTXq�HOV�WD[LV�SXJXLQ�SDUDU�GDYDQW�L�GHL[DU�KRVWHV��3URSRVHP�
FRQWHQLGRUV�GH�UHFLFODWJH�HQ�WRWV�HOV�[DPIUDQV��L�HQ�HOV�GRV�H[HPSOHV�GHO�FRQFXUV�DQLULHQ�DOLQHDWV�D�
OD�IUDQMD�YHUGD�GH�ILQDO�G¶HL[���

/¶DOWUH�[DPIUj�TXH�HV�GHVHQYROXSD�DO�FRQFXUV�pV�HO�GH�5RJHU�GH�/O~ULD��7UHEDOOHP�LJXDO�DPE�HO�FULWHUL�
GH�IUDQMD�YHUGD�GH�����P�DPE�YHJHWDFLy�DPE�HO�FRQWDFWH�DPE�HO�FDUUHU�URGDW��L�IUDQMD�GH�VDXOy�DPE�
DUEUHV�L�EDQFV�GH��������+DELOLWHP�XQ�SHWLW�HVSDL�GDYDQW�GH�O¶KRWHO�SHU�D�TXH�HOV�WD[LV�SXJXLQ�GHL[DU�L�
DJDIDU�KRVWHV��VHQVH�DSDUFDPHQW���

� �
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(O�FRQWDFWH�DPE�HO�3DVVHLJ�GH�*UjFLD�pV�GLIHUHQW��(O�SDYLPHQW�GHO�3DVVHLJ�GH�*UjFLD��DPE�HO�VHX�
SDYLPHQW�KH[DJRQDO�FDUDFWHUtVWLF��HV�SULRULW]D�UHVSHFWH�O¶HL[�YHUG��/D�]RQD�YHUGD�GH��P�G¶DPSOH�YD�D�
EXVFDU�OD�WDQJqQFLD�DPE�HO�3DVVHLJ�GH�*UjFLD��L�PRVWUD�O¶LQLFL�G¶XQ�FDUUHU�GLIHUHQW��1RPpV�HO�FDUULO�
URGDW�GH�O¶HL[�YHUG�GH�YHORFLWDW�EDL[D�GH���NP�K�YD�D�EXVFDU�HO�FDUULO�GH�VHUYHL�GHO�3DVVHLJ�GH�*UjFLD��
HQGLQVDQW�VH�HQ�HO�SDYLPHQW�G¶DTXHVW��0DQWHQLP�DTXt�HOV�IDQDOV��EDQFV�H[LVWHQWV��L�FDUDFWHUtVWLTXHV�
G¶XQ�GHOV�FDUUHUV�PpV�ERQLFV�GH�OD�FLXWDW��

1(&(66,7$76�

7RW�FDUUHU�Wp�XQHV�QHFHVVLWDWV�G¶~V�TXH�FDO�FREULU�L�VROXFLRQDU�

&¬55(*$�,�'(6&¬55(*$�

3URSRVHP�OD�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD�DO�FDUUHU��HQ�KRUDUL�UHVWULQJLW��D�SULPHUD�KRUD�GHO�PDWt��SHU�D�TXH�
HOV�GLIHUHQWV�FRPHUoRV�L�UHVWDXUDQWV�SXJXLQ�IHU�DFRSL�GHOV�SURGXFWHV�TXH�QHFHVVLWHQ��3HU�WDQW��HQ�
DTXHVWHV�KRUHV�SDFWDGHV��HOV�WUDQVSRUWLVWHV�SRGUDQ�GHL[DU�HO�VHX�YHKLFOH�DO�PLJ�GH�SDVVHLJ��VHQVH�
WDSDU�HO�SDV�URGDW�GHO�FDUUHU��GHL[DU�R�UHFROOLU�HO�TXH�QHFHVVLWLQ�L�PDU[DU��(Q�DTXHVWHV�KRUHV�HOV�
YLDQDQWV�SRGHQ�SDVVDU�SHU�OHV�YRUHUHV��FRP�KDQ�HVWDW�IHQW�ILQV�DUD��L�HO�FHQWUH�GHO�FDUUHU�WRUQD�D�VHU�
SHOV�YHKLFOHV��8Q�FRS�VH�VXSHUD�O¶KRUDUL�QR�SRW�KDYHU�FDS�YHKLFOH�DO�SDVVHLJ��L�HO�FDUUHU�HV�UHFXSHUD�
SHU�D�OD�JHQW��

7$;,6�

$FWXDOPHQW�KL�KD�XQD�SDUDGD�GH�WD[LV�DO�[DPIUj�GH�5RJHU�GH�/O~ULD��GDYDQW�GH�O¶KRWHO��$L[z�KD�GH�
FDQYLDU��DOV�HL[RV�YHUGV�QR�Wp�FDEXGD�XQD�SDUDGD�GH�WD[LV��L�FDO�UHSODQWHMDU�TXq�VyQ�OHV�SDUDGHV�GH�
WD[LV�L�TXLQ�VHUYHL�KDQ�GH�GRQDU��$QWLJDPHQW�OD�JHQW�DQDYD�D�EXVFDU�HOV�WD[LV�D�OD�SDUDGD��TXH�VDELHQ�
TXH�Q¶KL�KDYLHQ��$YXL�HQ�GLD�HOV�WD[LV�HV�EXVTXHQ�DPE�XQD�WUXFDGD�GH�WHOqIRQ�R�XQ�PLVVDWJH�HQ�XQD�
ZHE��/D�SDUDGD�GH�WD[LV�KD�GH�FDQYLDU�GH�IRUPDW��VyQ�XQ�HVSDL�GH�GHVFDQV�SHU�DOV�WD[LVWHV�L�KDQ�GH�
WHQLU�HOV�VHUYHLV�DGHTXDWV�SHU�D�DL[z��3DUOHP�GH�EDQ\V��HVSDL�GH�GHVFDQV�LQFO~V�SHU�D�SRGHU�GRUPLU�
XQD�HVWRQD��VHUYHL�GH�EDU�L�UHVWDXUDQW��&DOGULD�WHQLU�XQD�[DU[D�G¶HVSDLV�SHU�DO�WD[L�TXH�GRQHVVLQ�
DTXHVW�VHUYHL�D�OD�FLXWDW��L�QR�FDO�TXH�WLQJXLQ�DFFpV�GLUHFWH�DO�S~EOLF���

3HU�WDQW�OD�SDUDGD�GH�WD[LV�GHVDSDUHL[�DO�[DPIUj�GH�5RJHU�GH�/O~ULD�L�YD�D�EXVFDU�XQ�HVSDL�DPE�PpV�
FRQGLFLRQV��

*$5$7*(6�

(OV�JDUDWJHV�H[LVWHQWV�QHFHVVLWHQ�TXH�V¶KL�SXJXL�DUULEDU��$L[z�pV�SRVVLEOH�DOV�FDUUHUV��L�GHV�GHO�FDUULO�
URGDW�D�EDL[D�YHORFLWDW�HV�SRW�DUULEDU�DOV�JDUDWJHV�TXH�MD�IXQFLRQHQ��6L�HO�JDUDWJH�HVWj�D�OD�SDUW�GHOV�
HVFRFHOOV��QR�KL�KD�FDS�SUREOHPD��OD�EDVH�GHO�FDUUHU�KR�KD�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�L�IHU�VH�GH���FP�GH�
VROHUD�GH�IRUPLJy��HQ�FRPSWHV�GH���FP��6L�HO�JDUDWJH�HVWj�D�OD�SDUW�GH�OD�EDQGD�YHUGD�DTXHVWD�KD�
GH�GHVDSDUqL[HU�L�FRQYHUWLU�VH�HQ�SDYLPHQW��

(Q�HO�WUDP�HQWUH�3DVVHLJ�GH�*UjFLD�L�3DX�&ODULV�KL�KD�XQ�JDUDWJH�D�OD�EDQGD�YHUGD�L�OD�IUDQMD�
GHVDSDUHL[�L�SHUPHW�HO�SDV�GHOV�YHKLFOHV��+L�KD�WDPEp�XQ�JDUDWJH�D�OD�EDQGD�GHOV�HVFRFHOOV�TXH�QR�
LPSOLFD�FDS�FDQYL�D�O¶HVWUXFWXUD�EDVH�GHO�FDUUHU��

(Q�HO�WUDP�HQWUH�3DX�&ODULV�L�5RJHU�GH�/O~ULD�KL�KD���HQWUDGHV�D�JDUDWJH�R�SDVVDWJH�URGDGHV�TXH�FDO�
SHUPHWUH��$TXHVWHV�HVWDQ�D�OD�EDQGD�GHOV�HVFRFHOOV��SHO�TXH�QR�KL�KD�FDQYLV�HQ�O¶HVWUXFWXUD�EDVH�GHO�
FDUUHU��1RPpV�WHQLU�KR�HQ�FRPSWH�SHU�QR�FROāORFDU�FDS�IDQDO�R�DUEUH�R�HOHPHQW�XUEj�TXH�KR�
LPSHGHL[L��

$3$5&$0(17�$/�&$55(5�

$OV�HL[RV�YHUGV�QR�KL�KD�DSDUFDPHQW�DO�FDUUHU��QL�FRW[HV�QL�PRWRV��H[FHSWH�ELFLFOHWHV��(V�XQ�HVSDL�SHU�
D�OD�JHQW��/¶~QLF�DSDUFDPHQW�SRVVLEOH�pV�D�OHV�KRUHV�GH�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD�SDFWDGHV�GHO�PDWt��
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+27(/6� /HPD��/$�&,87$7�5(63,5$�

(OV�KRWHOV�QHFHVVLWHQ�TXH�HV�SXJXL�DUULED�HQ�FRW[H�ILQV�D�OD�SRUWD�SHU�SRUWDU�PDOHWHV�L�KRVWHV��SDUDU�
XQ�PRPHQW�L�WRUQDU�D�PDU[DU��(Q�HOV�GRV�[DPIUDQV�G¶HVWXGL�KL�KD�XQ�KRWHO��SHUz�HO�GHVHPEDUF�HV�ID�
GH�PDQHUD�GLIHUHQW��MD�TXH�OD�SRVLFLy�GH�O¶KRWHO�pV�OD�PDWHL[D�SHUz�3DX�&ODULV�EDL[D�L�5RJHU�GH�/O~ULD�
SXMD��(O�GHVHPEDUF�HV�UHVRO�HQ�HOV�GRV�FDVRV��HV�SRW�SDUDU�XQ�PRPHQW�GDYDQW�GH�O¶KRWHO�L�WRUQDU�
HQUHUH�DO�FDUUHU�SULQFLSDO�SHU�D�VHJXLU�HO�FDPt��

$3$5&$0(17�'(�%,&,&/(7(6�

$O�FDUUHU��D�OD�SDUW�GHOV�HVFRFHOOV�HV�SRGHQ�FROāORFDU�HOV�DSDUFDPHQWV�GH�ELFLFOHWHV��WDPEp�DOV�
[DPIUDQV��(O�ELFLQJ�H[LVWHQW�HV�PDQWp�DO�[DPIUj�TXH�HVWj�DFWXDOPHQW��VLPSOHPHQW�SHUPHWHQW�HO�VHX�
~V�DPE�OD�QRYD�FRQILJXUDFLy�GHO�FDUUHU��

&217(1,'256�'(�'(,;$//(6�

(OV�FRQWHQLGRUV�GH�GHL[DOOHV�HV�SUHYHXHQ�DOV�[DPIUDQV��L�TXH�HOV�FDPLRQV�GH�UHFROOLGD�QR�KDJLQ�GH�
SDVVDU�SHU�O¶HL[�YHUG��9ROHP�HOV�FRQWHQLGRUV�D�PpV�GH��P�GH�OHV�IDoDQHV��L�DL[z�pV�SRVVLEOH�DOV�
[DPIUDQV��3HU�WDQW��D�FDGD�EDQGD�GHOV�[DPIUDQV�KL�KDXUj�HVSDL�SHU�DOV���FRQWHQLGRUV�GH�UHFLFODWJH��
SOjVWLF��FDUWUy��YLGUH��RUJjQLF�L�UHEXLJ��

'RQDGD�OD�VHFFLy�GHOV�FDUUHUV�YHUWLFDOV��FDO�FROāORFDU�HOV�FRQWHQLGRUV�DOLQHDWV�DPE�OD�IUDQMD�YHUGD�GH�
OtPLW��0DQWHQLP�DL[t�OD�VHFFLy�GH��P�SDYLPHQW����P�DVIDOW���P�SDYLPHQW�GHOV�FDUUHUV�3DX�&ODULV�L�
5RJHU�GH�/O~ULD��GH�FDUD�DO�IXWXU��FRP�D�VHFFLy�HVWUXFWXUDQW��

(/(0(176�85%$16�

$O�FDUUHU�KL�KD�E~VWLHV��DUPDULV�HOqFWULFV��SDSHUHUHV��VHQ\DOV��GLIHUHQWV�HOHPHQWV�XUEDQV�TXH�KDQ�GH�
WUREDU�HO�VHX�OORF��

3ODQWHJHP�WRWV�DTXHVWV�HOHPHQWV�D�OD�SDUW�TXH�KL�KD�HQWUH�HOV�DUEUHV�D�OD�]RQD�SDYLPHQWDGD��
FDQYLDQW�GH�EDQGD�D�FDGD�WUDP�GHO�FDUUHU��7DPEp�HQ�DTXHVWD�IUDQMD�FROāORFDUHP�O¶DSDUFDPHQW�GH�
ELFLFOHWHV��

02%,/,$5,�85%¬�

(O�SDVVHLJ�FHQWUDO�GH�����P�G¶DPSOH��Wp�XQD�EDQGD�YHUGD�GH��P�DO�VHX�FRVWDW�HQ�WRWV�HOV�WUDPV�GH�
FDUUHU��L�XQV�HVFRFHOOV�SHU�D�O¶DUEUDW�HQ�O¶DOWUH�FRVWDW��(L[�DO�FHQWUH�SHUz�VHQVH�VLPHWULD�D�FDGD�EDQGD��

(Q�OD�]RQD�GH�OD�EDQGD�YHUGD��KL�KD�XQ�HVSDL�GH�����P�G¶DPSOH�SHU�D�TXH�SXJXLQ�DSDUqL[HU�HOHPHQWV�
XUEDQV�SHU�DO�GHVFDQV��EDQFV�SHU�D�VHXUH�L�GHVFDQVDU��

7DPEp�DSDUHL[HQ�EDQFV�DOV�[DPIUDQV��GDYDQW�GH�OHV�IUDQJHV�YHUGHV�TXH�IDQ�GH�OtPLW�DPE�HOV�FDUUHUV�
YHUWLFDOV��

3$66(5$�'(�)867$�

/D�IUDQMD�YHUGD�GH��P�G¶DPSOH�FDO�WUDYHVVDU�OD�FDGD�WDQW��DPE�XQHV�SDVVHUHV�GH�IXVWD�TXH�SHUPHWHQ�
GUHQDU�L�TXH�HV�SRGHQ�WUHXUH�R�SRVDU�DPE�IDFLOLWDW��$TXHVWHV�SDVVHUHV��XQ�FRS�JLUDGHV��IDQ�GH�
WHUUDVVD�WDPEp�SHOV�UHVWDXUDQWV�L�EDUV�TXH�KR�QHFHVVLWLQ��

)/(;,%,/,7$7�

/D�IUDQMD�YHUGD�TXH�RFXSD�XQ����GHO�FDUUHU��KD�GH�VHU�WDQW�IOH[LEOH�FRP�VLJXL�SRVVLEOH��,�TXH�HOV�
FDQYLV�TXH�SXJXL�QHFHVVLWDU�VLJXLQ�HFRQzPLFDPHQW�IjFLOV�GH�SRUWDU�D�WHUPH��/D�IXVWD�pV�
VREUHSRVDGD��HOV�EDQFV�HV�SRVHQ�L�HV�WUHXHQ�L�OD�YHJHWDFLy�pV�IjFLOPHQW�WUDQVIRUPDEOH��
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/$�*(67,Ï�'(�/¶$,*8$� /HPD��/$�&,87$7�5(63,5$�

$TXHVW�pV�XQ�GHOV�WHPHV�FODXV�G¶XQ�SURMHFWH�G¶XUEDQLW]DFLy�GHO�VHJOH�;;,��1R�SRGHP�DERFDU�
O¶HVFRUUHQWLD�VXSHUILFLDO�D�OD�FODYHJXHUD��FDO�TXH�UHWRUQL�DOV�DT�tIHUV��L�QHFHVVLWHP�VzOV�PpV�
SHUPHDEOHV�SHUTXq�OD�WHUUD�UHVSLUL��L�HOV�DUEUHV�SXJXLQ�FUpL[HU��

+HP�GLVVHQ\DW�HOV�SHQGHQWV�GHO�FDUUHU�SHUTXq�YDJLQ�D�EXVFDU�OD�IUDQMD�YHUGD�SHUPHDEOH�L�HV�
FRQYHUWHL[LQ�HQ�XQ�VLVWHPD�XUEj�GH�GUHQDWJH�VRVWHQLEOH���

(O�FDUUHU�QR�pV�SOD��Wp�XQ�OOHXJHU�SHQGHQW�WUDQVYHUVDO�GH�PXQWDQ\D�D�PDU��L�G¶DOWUD�EDQGD�YROHP�XQ�
SHWLW�JUDRQHW�HQWUH�OD�EDQGD�URGDGD�GH�YHORFLWDW�GH���NP�K�L�O¶HVSDL�GH�SDVVHLJ�FHQWUDO��9ROHP�XQ�
HVSDL�VHJXU�SHO�YLDQDQW��L�DTXHVW�SHWLW�JUDRQHW�OL�PDUFDUj�HO�VHX�OtPLW��$PE�DTXHVWHV�SUHPLVVHV��L�OD�
DOWHUQDQoD�GH�OD�IUDQMD�YHUGD�HQ�HOV�GLIHUHQWV�WUDPV�GHO�FDUUHU��DFRQVHJXLP�TXH�HQ�XQ�WUDP�XQ�����
GH�O¶HVFRUUHQWLD�VXSHUILFLDO�YDJL�D�EXVFDU�OD�IUDQMD�YHUGD�L�ORJUL�LQILOWUDU�VH�DO�VXEVRO��L�HQ�O¶DOWUH�WUDP�
DL[z�VLJXL�SRVVLEOH�HQ�XQ������3HUGHP�DTXHVWV�YDORUV�DOV�[DPIUDQV��TXH�KDQ�GH�UHVROGUH�OHV�
HVSHFLILFLWDWV�L�QR�VHPSUH�SRGHQ�JDXGLU�G¶XQ�HVSDL�YHUG�JUDQ��SHUz�Vt�HQ�OD�PDMRULD�GHOV�FDVRV��

(O�UHF�G¶DTXHVWV�HVSDLV�YHUGV�HV�ID�DPE�VLVWHPHV�GH�UHF�DXWRPDWLW]DWV�TXH�DMXVWHQ�HO�FRQVXP�
VHJRQV�O¶qSRFD�GH�O¶DQ\��

6$1(-$0(17�

+L�KD�XQD�OtQLD�GH�ULJROD�MXVW�VRWD�HO�JUDRQHW�TXH�HV�SURSRVD�HQWUH�HO�3DVVHLJ�&HQWUDO�L�HO�SDV�URGDW�D�
YHORFLWDW�UHGXwGD��$L[z�HQV�HVWUXFWXUD�HO�SDYLPHQW��HQ�OtQLHV�ORQJLWXGLQDOV��GH�PLGD�PpV�DPSOH�D�OD�
]RQD�GH�YLDQDQWV�L�PpV�HVWUHWD�DO�SDV�URGDW��9ROHP�OD�VHQVDFLy�GH�VHJXUHWDW�DEVROXWD��VHQVH�SHULOOV�D�
OD�]RQD�GHO�SDVVHLJ�FHQWUDO��

(1//80(1$7�

(OV�HL[RV�YHUGV�SRGULHQ�WHQLU�IDQDOV�SURSLV��QR�PDQWHQLU�HOV�TXH�DUD�KL�KD�D�O¶(L[DPSOH��(OV�HL[RV�
YHUGV�WHQHQ�HQWLWDW�SUzSLD��VyQ�XQD�QRYD�PDQHUD�GH�YLXUH�OD�FLXWDW�L�DTXHVWD�GLIHUqQFLD�HV�SRW�PDUFDU�
WDPEp�DPE�O¶HQOOXPHQDW��)DQDOV�TXH�FREUHL[LQ�OHV�QHFHVVLWDWV�G¶HFRQRPLD��DPE�OjPSDGHV�GH�EDL[�
FRQVXP��XQLIRUPLWDW�VREUHWRW�HQ�HO�SDV�URGDW��L�OX[�DGHTXDWV��

9(*(7$&,Ï�

0DQWHQLP�WRWV�HOV�DUEUHV�TXH�HV�SXJXL��7DPEp�OD�VHYD�DOLQHDFLy�DFWXDO��,�HQ�OD�IUDQMD�YHUGD��
LPSOHPHQWHP�DPE�XQD�QRYD�OtQLD�G¶DUEUDW��PpV�SHWLW��DPE�IORU��TXH�HQV�GHL[L�YHXUH�OHV�HVWDFLRQV�GH�
O¶DQ\��7DPEp�KL�KDXUj�SODQWDFLy�GH�PDWROO��L�SODQWHV�GH�WLSXV�PHGLWHUUDQL��3DYLPHQW�GH�VDXOy��EHQ�
GUHQDW��TXH�SHUPHWL�OD�LQILOWUDFLy�GH�O¶DLJXD�DO�VXEVRO��

0$7(5,$/6�

(V�SURSRVD�XQ�SDYLPHQW�GH�SHGUD�DUWLILFLDO�TXH�HPIDWLW]L�OD�MXQWD�UHFWD��L�SRWHQFLL�OD�LPDWJH�GH�OtQLHV�
LQILQLWHV��$PE�XQ�IRUPDW�SHU�DOV�YLDQDQWV��PpV�DPSOH��L�PpV�HVWUHW�SHU�DOV�SDVVRV�URGDWV��/D�YRUDGD�
HV�IDUj�DPE�HO�PDWHL[�PDWHULDO��PpV�JUXL[XW��TXH�SHUPHW�HO�SHWLW�JUDRQHW�HQWUH�OD�JHQW�L�HOV�YHKLFOHV��
(Q�SULQFLSL�GHVHVWLPHP�OD�XWLOLW]DFLy�GHO�SDQRW�D�OD�]RQD�PpV�SURSHUD�D�OHV�IDoDQHV��(O�PDWHL[�
SDYLPHQW�SHU�D�WRW��TXH�GRQL�XQLWDW�D�OD�SURSRVWD��L�TXH�LQYDHL[L�HOV�[DPIUDQV��3HQVHP�TXH�HOV�HL[RV�
YHUGV�WHQHQ�SURX�HQWLWDW�FRP�SHU�D�WHQLU�XQ�SDYLPHQW�SURSL��,�G¶DOWUD�EDQGD�XQ�FDUUHU�GH���P�G¶DPSOH�
QR�HV�SURX�DPSOH�SHU�D�TXH�DSDUHL[LQ�GLIHUHQWV�SDYLPHQWV��

81�3$66(,*�,1&/86,8�

/¶HL[�YHUG�KD�GH�VHU�LQFOXVLX�SHU�D�WRWV��

3DUOHP�GH�OD�VHJXUHWDW��DPE�LOāOXPLQDFLy�VXILFLHQW��DPE�WRWDO�FRQWURO�YLVXDO�GH�O¶HVSDL��

3DUOHP�GH�O¶DFFHVVLELOLWDW��XQ�HVSDL�TXH�SRGHQ�JDXGLU�WRWV�HOV�FROāOHFWLXV��XQ�HVSDL�SHU�SDVVHMDU��DPE�
EDQFV�SHU�D�WRWKRP��JHQW�JUDQ�TXH�QHFHVVLWD�UHVSDWOOHU�L�EUDoRV��L�MRYHV�TXH�YROHQ�VHXUH�G¶DOWUHV�
PDQHUHV��4XH�Wp�HQ�FRPSWH�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�OHV�SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW�YLVXDO��

8Q�SDVVHLJ�SHU�D�VHU�YLVFXW���
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&21&/86,216� /HPD��/$�&,87$7�5(63,5$�

���'5(7�$�/¶(63$,�3Ò%/,&�

(L[�FHQWUDO�SHU�SDVVHMDU�GH�����P�G¶DPSOH�L�VHQVH�FDS�PRELOLDUL�XUEj��$�FDGD�EDQGD�OD�IUDQMD�GH�
����P��TXH�GHOLPLWD�HVSDL�SHU�PRELOLWDW�URGDGD�D���NP�K�R�HVSDL�SHU�VHXUH�L�JDXGLU�GH�OD�QDWXUD��

/HV�WHUUDVVHV�GH�EDUV�L�UHVWDXUDQWV�TXHGHQ�OLPLWDGHV�D�OD�]RQD�SURSHUD�D�OHV�IDoDQHV��/D�IUDQMD�
YHUGD�GH��P�pV�SHU�D�WRWKRP��

(Q�DTXHVWV�����P�OOLXUHV�HV�SRGHQ�RUJDQLW]DU�DFWLYLWDWV��OHV�HVFROHV�VRUWLU�DO�FDUUHU��MRFV�XUEDQV��HWF��

(OV�YHKLFOHV�PDQWHQHQ�HO�VHX�SDV�L�OHV�WHUUDVVHV�HO�VHX��$TXHVWV�����P�VyQ�XQ�UHJDO�SHU�D�OD�FLXWDW��

���/$�9,6,Ï�,1)5$(6758&785$/�

(OV�DUEUHV�VyQ�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�JHQHUDGRUD�G¶R[LJHQ��TXH�PLOORUD�OD�TXDOLWDW�GH�O¶DLUH��0DQWHQLP�HO�
TXH�KL�KD��GH�JUDQ�SRUW��L�HOV�LPSOHPHQWHP�DPE�OD�IUDQMD�YHUGD���

&RQYHUWLP�OD�IUDQMD�YHUGD�HQ�XQ�VLVWHPD�XUEj�GH�GUHQDWJH�VRVWHQLEOH��L�LQILOWUHP�XQ�����GH�O¶DLJXD�GH�
SOXMD�DO�WHUUHQ\��MD�TXH�HOV�SHQGHQWV�WUDQVYHUVDOV�GHO�FDUUHU�SURSRVDWV�HQV�SHUPHWHQ�DTXHVWD�VROXFLy��

$�OHV�SODFHV��HV�SRGULD�UHFROOLU�DLJXD�L�DFXPXODU�OD�HQ�GLSzVLWV�SHU�D�IHU�OD�VHUYLU�SHU�D�UHJDU��

9ROHP�XQ�VRVWUH�YHUG��TXH�HV�YHXUj�GHV�GHOV�KDELWDWJHV��1R�SODQWHJHP�XQD�HVWDFLy�FDSWDGRUD�
G¶HOHFWULFLWDW��3HQVHP�TXH�DL[z�KR�KDXUtHP�GH�SRWHQFLDU�GHV�GHOV�WHUUDWV��

���129$�0$7(5,$/,7$7�

3DYLPHQW�HQ�OtQLHV�ORQJLWXGLQDOV�GH�GLIHUHQWV�DPSODGHV�TXH�SRWHQFLHQ�OD�YLVLy�LQILQLWD�GHO�SDVVHLJ��
0DWHL[�PDWHULDO�SHU�D�WRW�HO�FDUUHU��GRQDQW�XQLWDW�D�OD�SURSRVWD��1RXV�IDQDOV�GH�EDL[�FRQVXP��DPE�
ERQD�LOāOXPLQDFLy�TXH�GRQL�VHJXUHWDW��L�HVSDLV�G¶HVWDGD�GH�IXVWD��/D�IXVWD�pV�FjOLGD�SHU�VHXUH��L�
VRVWHQLEOH�HQ�OD�VHYD�IDEULFDFLy�L�UHFLFODWJH��$OJXQV�HOHPHQWV�HOV�SHQVHP�PpV�SROLYDOHQWV��FRP�
JUDGHV�GH�IXVWD�GDYDQW�O¶LQVWLWXW��SHUz�KL�KD�G¶KDYHU�EDQFV�HUJRQzPLFV�DPE�UHVSDWOOHU�L�EUDoRV�SHU�D�
OD�JHQW�JUDQ��/¶HL[�KD�GH�VHU�DFFHVVLEOH�SHU�D�FROāOHFWLXV�DPE�PRELOLWDW�UHGXwGD��JHQW�JUDQ��FDGLUHV�GH�
URGHV��FRW[HWV��L�WDPEp�FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�DOWUHV�FROāOHFWLXV�FRP�SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW�YLVXDO��

���/(6�3(50$1Ê1&,(6�

0DQWHQLP�WRWV�HOV�DUEUHV�L�Q¶LPSOHPHQWHP�GH�QRXV��0DQWHQLP�HO�SDYLPHQW�GHO�3DVVHLJ�GH�*UjFLD��
SHUz�GHFLGLP�TXH�HO�SDYLPHQW�GH�O¶HL[�FHQWUDO�VHUj�XQ�GH�VRO��QR�HO�EDUUHMDUHP�DPE�HO�SDQRW��SHQVHP�
TXH�QR�KL�KD�PLGD�SHU�DL[z��6HUj�XQ�JUDQ�FDQYL�SHU�O¶(L[DPSOH��HOV�[DPIUDQV�GHL[DUDQ�GH�VHU�OORFV�RQ�
DSDUFDU�SHU�VHU�OORFV�G¶HVWDGD�SHU�D�OD�JHQW��L�HO�FDUULO�FHQWUDO�VHUj�XQ�3DVVHLJ��

���/¶$&&e6�,�(/6�6(59(,6�

6ROXFLRQHP�OD�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD�DO�FDUUHU�D�KRUHV�SDFWDGHV��3HUPHWHP�HO�SDV�GH�YHKLFOHV�DOV�
JDUDWJHV�L�O¶DFFpV�G¶DPEXOjQFLHV��ERPEHUV�L�GHPpV�VHUYHLV��(OV�FDPLRQV�GH�UHFROOLGD�VHOHFWLYD�QR�
SDVVDUDQ�SHOV�HL[RV��VLQy�TXH�KR�IDUDQ�SHOV�FDUUHUV�YHUWLFDOV��6HU�FRQVFLHQWV�GHO�SDV�GH�YHKLFOHV�L�
GRQDU�OL�XQ�HVSDL�UHVWULQJLW�GH�������DPE�XQ�SHWLW�JUDy�DPE�HO�SDVVHLJ��GRQD�VHJXUHWDW�DO�YLDQDQW�L�
DOOLEHUD�HO�SDVVHLJ�FHQWUDO�GH�VHUYLWXGV��3RGUDQ�KDYHU�MRFV�DO�FDUUHU��ILUHV��L�XQD�DPEXOjQFLD�SRGUj�
DUULEDU��

���&21752/�'(�&26726��

(V�IDUj�HQ�WRWHV�OHV�IDVHV�GHO�SURMHFWH��GHFLGLQW�HOV�SUHVVXSRVWRV�DVVLJQDWV�D�OHV�JUDQV�SDUWLGHV��
SDYLPHQW��HQOOXPHQDW��L�FRQWURODQW�GHV�GHO�SULPHU�PRPHQW�WRWHV�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�OHV�[DU[HV�
XUEDQHV�L�SRVVLEOHV�FRPSOLFDFLRQV��

(OV�VLVWHPHV�GH�GUHQDWJH�VRVWHQLEOHV��L�OD�FRQVWUXFFLy�G¶LQIUDHVWUXFWXUD�YHUGD��QR�VyQ�HOHPHQWV�FDUV��
L�HO�VHX�UHWRUQ�pV�LPPHGLDW�L�ULTXtVVLP���(OV�HOHPHQWV�VLQJXODUV�TXH�HV�YROHQ�GLVVHQ\DU�HV�YDORUDUDQ�
HFRQzPLFDPHQW�GHV�GHO�SULPHU�PRPHQW��DPE�SUHXV�UHDOV��(V�IDUDQ�VHUYLU�HOV�SUHXV�GH�UHIHUqQFLD�GH�
O¶$MXQWDPHQW��SURJUDPD�7&4�L�HVSHFLDOLVWHV�DPE�H[SHULqQFLD�FRQWUDVWDGD��



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



C100

· CONTENIDORS D'ESCOMBRERIES

B
U
S

· sempre als carrers
transversals

· fora dels 20 m de les visuals
del carrer

· a la banda oposada al carril
BUS

ÀREES VERDES
· plantació d'arbustives i

entapissants en  parterres i
escocells (2x3m) de l'eix del carrer.

· escocells de les cruïlles més petits
per:

·· facilitar la continuïtat de
recorregut dels vianants

·· permetre activitats múltiples i
variables a les cruïlles
(estada, terrasses bar, expos,
fires, espai jugable...)

PAS VEHICLES
· ample 4,50m
· màx 10km/h

CÀRREGA - DESCÀRREGA
· ample 5,70m (inclou botoneres fora

línia escocells: 0,60+4,50+0,60)
· control horari

· USOS DELS EIXOS VERDS

PAS VEHICLES SERVEIS
· bombers, neteja ...
· ample útil 5,70 m

ESPAI DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
· 3.80 m vorera panot
· + 5.70 vial mixte prioritat vianants
· + 3.00 / 5.00 vorera panot

FRANJA VERDA EQUIPADA

· VERD URBÀ ARBRAT
· ALINIACIONS: es manté l'arbrat

existent (platanus hispanica) en
aliniació i seguint els xamfrans

· CRUÏLLES:
·· plantació d'arbrat de port

mitjà - alt en escocell que
permetin la visió de
continuïtat de carrer

·· espècies de floració
estacional per caracteritzar
cada cruïlla

FRANJA VERDA EQUIPADA
compatibilitat de usos:
· vegetació parterre
· terrasses bar
· àrees d'estada, jocs...

· FLUXES A LES
CRUÏLLES

RECORREGUTS DE VIANANTS:
· Continuitat pas de vianants per l'eix del carrer
· Creuament deprimit en tota l'amplada de 20m a les cruïlles

EQUIPAMENT

1 - circulació de vehicles a la
banda oposada a
l'equipament

· PRIORITATS PER A LA UBICACIÓ DE LA FRANJA D'USOS MIXTES

2 - circulació de vehicles a la banda on hi
hagi més entrades d'aparcaments o
passatges
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3 - als creuaments dels carrers
transversals: l'espera dels
vehicles per travessar ha d'estar
fora de la perspectiva del carrer

EN ARBRAT D'ALINIACIÓ EN ESCOCELLS (secció A-A')
· ampliació d'escocells a 2x3m amb reg i plantació
· col·locació de sòl estructural sota panot a tot l'ample de la

franja d'escocells (2m) i 1,5 m de fondària

EN ARBRAT DE CRUÏLLES (secció B-B')
· ampliació d'escocells a 1,60x1,60m
· col·locació de sòl estructural sota panot en una franja al

voltant de l'escocell de 1,5m d'ample i 1,5m de fondària
sempre que no hi hagin serveis

· MILLORA DE LES CONDICIONS DE L'ARBRAT
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· CONTENIDORS D'ESCOMBRERIES
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· sempre als carrers
transversals

· fora dels 20 m de les visuals
del carrer

· a la banda oposada al carril
BUS

ÀREES VERDES
· plantació d'arbustives i

entapissants en  parterres i
escocells (2x3m) de l'eix del carrer.

· escocells de les cruïlles més petits
per:

·· facilitar la continuïtat de
recorregut dels vianants

·· permetre activitats múltiples i
variables a les cruïlles
(estada, terrasses bar, expos,
fires, espai jugable...)

PAS VEHICLES
· ample 4,50m
· màx 10km/h

CÀRREGA - DESCÀRREGA
· ample 5,70m (inclou botoneres fora

línia escocells: 0,60+4,50+0,60)
· control horari

· USOS DELS EIXOS VERDS

PAS VEHICLES SERVEIS
· bombers, neteja ...
· ample útil 5,70 m

ESPAI DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
· 3.80 m vorera panot
· + 5.70 vial mixte prioritat vianants
· + 3.00 / 5.00 vorera panot

FRANJA VERDA EQUIPADA

· VERD URBÀ ARBRAT
· ALINIACIONS: es manté l'arbrat

existent (platanus hispanica) en
aliniació i seguint els xamfrans

· CRUÏLLES:
·· plantació d'arbrat de port

mitjà - alt en escocell que
permetin la visió de
continuïtat de carrer

·· espècies de floració
estacional per caracteritzar
cada cruïlla
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CONCURS DE PROJECTES OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS ENTORN ALS NOUS 
EIXOS VERDS DEL PROGRAMA “SUPER ILLES” A LA CUITAT DE BARCELONA N.º de referencia: 611.2020.018  
Criteris generals de la proposta 

 
 

1- LA PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC 
 

L’objectiu d’aquesta proposta és RESOLDRE UN TRAM DE L’EIX VERD del carrer Consell de Cent, amb 
solucions extrapolables a tots els futurs eixos verds de l’Eixample, i així iniciar L’INVENTARI PER UN CATÀLEG DE 
SOLUCIONS enfront a les diferents casuístiques que es poden donar a cada nou tram d’infraestructura verda fins a 
completar tots els eixos verds previstos a l’Eixample. 

 
La prioritat màxima per al disseny dels eixos verds és el dret a la utilització de 
l’espai públic per part de tothom. Es transforma la mentalitat, el carrer deixa 
de ser un espai de recorregut per ser un espai d’estada, de joc, un espai 
amb zones verdes, bancs, llum, sense recons, amb visió feminista, prioritzant els 
infants i integrant la relació amb els comerços i els equipaments. Tot sense 
perdre de vista que els veïns, la gent gran o la gent amb problemes de mobilitat 
han de poder arribar a casa seva amb al cotxe; així com les ambulàncies, els 
bombers, la policia i els vehicles de manteniment han de poder arribar a cada 
una de les portes i façanes; i tenint en compte, a l’hora, que és imprescindible 
per al bon funcionament dels locals comercials la possibilitat de carregar i 
descarregar els productes que després es posen a disposició dels veïns, però 
sempre amb la consciència de que el vianant és prioritari. 
La convivència de tots aquests usos s’ha de fer sense que uns usos 

interfereixin a la viabilitat dels altres. Això s’aconsegueix mitjançant la definició de la secció del carrer, tant en 
sentit transversal com longitudinal.  
Es proposa, així, una secció d’eix on la persona és el més important i els vehicles amb rodes siguin conscients 
d’aquesta nova realitat.  
La proposta que es presenta és flexible a les necessitats de cadascuna de las singularitats dels diferents trams 
de les vies verdes.  
 

 
 
FRANJA D’USOS MIXTES (5,70 m d’amplada) 

Cal primerament garantir la seguretat ciutadana enfront als incendis definint l’ample 
mínim necessari per l’accessibilitat i maniobrabilitat dels vehicles de bombers i a l’hora la 
posició de la càrrega i descàrrega.  
Igualment, cal tenir present la inclusió de les persones amb visibilitat reduïda col·locant 
paviment amb botonera de 60cm a les dues bandes d’un pas de vehicles rodat. 
Considerem aquest paviment com part del vial d’ús mixt. Així doncs, la franja d’usos 
mixtes per a vianants, pas rodat de serveis, bombers i càrrega i descàrrega, serà de 
5,70m d’ample (4,5 m de paviment i dues franges de 0,60 m de botoneres), dimensió 
que permet una furgoneta aparcada i el pas d’un vehicle.  
La posició d’aquesta franja d’usos mixtes, en relació al total de l’espai, és sensible a 
les necessitats de la vida ciutadana. S’estudia com és cada tram, quins equipaments i 
usos es situen als edificis i als baixos d’aquests, on són els guals i els accessos als 
aparcaments, les entrades a passatges, etc.  
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Aquesta franja d’usos mixtes es col·loca el MÉS ALLUNYAT POSSIBLE DELS EQUIPAMENTS. Si no existeixen 
equipaments, la franja d’usos mixtes es 
situarà EL MÉS A PROP POSSIBLE DE 
L’ENTRADA DE GUALS I ACCESSOS 
RODATS per interceptar el mínim els 
espais exclusius de vianants. La seva 
posició és flexible ja que s’adapta a 
cada tram, situant-se a la banda mar o 
muntanya, en relació als elements 
existents. 
 

FRANJA VERDA LONGITUDINAL VEGETADA I EQUIPADA (5,50m. d’amplada) 
La vegetació és important per a la millora de la qualitat de vida. Les plantes són 
vectors importants per a la disminució de la quantitat de CO2, per al control de la 
temperatura, per a generar espais d’ombra i per definir un espai vivencial. Es proposa 
un important increment de la vegetació mitjançant una gran franja verda 
longitudinal vegetada. Aquesta franja verda es situa paral·lela a la franja d’usos 
mixtes, i incorpora al seu interior els arbres d’alineació de la banda corresponent. 
S’aprofita d’aquesta manera per millorar l’entorn de plantació dels arbres existents 
incrementant la seva possibilitat de sobreviure al progressiu canvi climàtic que patim. 
La vegetació plantada és preferentment de port mig-baix, composada per herbàcies, 
gramínies i arbustives. Són plantes de baix consum hídric, baix manteniment i adients 
per a les especials característiques de la ciutat. 
Aquest espai verd estructurador conviu amb usos cívics: espais d’estada, 
terrasses, zones de joc, dreceres... la vegetació envolta i recull els diferents espais 
d’ús donant sentit a entorns específics i singulars, adients per a la necessitat dels 
veïns i dels equipaments, comerços i serveis de proximitat. Aquesta franja verda 
equipada ha de ser flexible a les necessitats dels veïns, ja que els espais 
trepitjables d’ús ciutadà que conté es dissenyen específicament per als requeriments 
de cada tram dels eixos verds.  
 

 
LINIA D’ESCOCELLS Es manté a la banda oposada a la franja verda l’alineació arbòria en escocells, que s’amplien 
fins a 6m2. Els escocells estaran plantats i tindran reg. 
 
PANOT TRADICIONAL AL COSTAT DE L’EDIFICACIÓ (Entre 3m i 3,80m d’amplada lliure) Entre els escocells es 
poden ubicar activitats ciutadanes allà on aquestes no interfereixin amb els recorreguts: bancs, taules, cadires, jocs 
per a la gent gran, elements esportius...  També són els espais adients per als armaris d’instal·lacions o panells 
informatius. 
 
LES CRUÏLLES són els punts on es perd la sensació de túnel vegetat, s’amplia la visual, s’incrementa la sensació de 

llibertat i s’arriba a veure el cel. Trobem fàcilment racons assolellats on gaudir 
de l’escalfó del sol a l’hivern. Esdevenen una sala d’activitats múltiples. 
Seran espais per a exposicions, fires i tot tipus d’aplecs en relació als 
comerços i serveis de proximitat de l’àmbit. En dates especials, es pot arribar 
a tancar el trànsit del vial rodat perpendicular i gaudir d’una gran plaça per a 
usos cívics. La proposta pretén ser resilient, facilitant l’adaptació dels espais 
a la demanda canviant dels usuaris, afavorint el desenvolupament d’activitats 
espontànies i necessàries.  
Dotem els nou espais de relació ciutadana de la màxima seguretat. 

Desapareixen els punts negres sense control visual de 
l’entorn, disminuint el mapa de la por, on especialment els 
nens, dones i la gent gran se sentin insegurs. Un espai 
públic confortable, resilient i flexible, on les persones siguin 
les  protagonistes, on podran gaudir, relacionar-se, transitar, 
jugar, comprar i realitzar tot tipus d’activitats ciutadanes 
amb seguretat, tranquil·litat i qualitat ambiental. 
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Per a la urbanització d’aquest tram d’eix verd hem desgranat l’existent, desenvolupat tota una sèrie de criteris i 
prioritats que ens han portat a un disseny específic per aquest tram, però que a l’hora son extrapolables i 
serveixen per al disseny de la resta d’eixos verds. Hem creat un CATÀLEG DE SOLUCIONS. 
 

2- LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 
 

La proposta transforma un carrer de secció tradicional en una infraestructura ambiental que aporta serveis a la 
ciutat, tant des del punt de vista de l’activitat cívica, com de la millora de la visió ecosistèmica: millora de la qualitat 
de l’aire, regulació de la temperatura, cicle de l’aigua i energia. El projecte treballa a la incorporació de criteris de 
sostenibilitat i reducció d’impactes mediambientals. 
 
BENEFICIS AMBIENTALS DE LA VEGETACIÓ: És molt important mantenir, reposar, millorar i incrementar l’estrat  
arbori de l’eix. Els arbres són reguladors de la temperatura. 

 
 

La cobertura vegetal impedeix l’arribada dels raigs de sol a sobre del 
paviment petri, per tant, no s’escalfa. Les zones amb cobertura vegetal 
mantenen un microclima més agradable que els que no en tenen. La 
cobertura vegetal a nivell d’entapissant i arbustiva ajuden i incrementen 
aquest efecte de temperament del clima, la qual cosa millora la qualitat 
climàtica per als veïns del carrer, però també del barri i la ciutat. 
L’efecte de la cobertura vegetal dels arbres de fulla caduca també 
protegeixen als usuaris de l’asfixiant sol de l’estiu i a l’hora permeten el 
pas del sol a l’hivern.  
Segons estudis realitzats, l’Eixample pateix d’un alt grau de contaminació 
produïda pel trànsit rodat, la reducció dràstica del número i de la velocitat 
de vehicles millorarà la qualitat de l’aire, ja que es produeix menys CO2. Per 
altra banda, s’incrementa la vegetació, que mitjançant la fotosíntesi 

transforma CO2 en H2O. Amb la reducció de la velocitat i número de cotxes, sumat amb l’increment de la vegetació, 
es millora substancialment la qualitat de l’aire a nivell veïnal i, a l’hora, aporta un gra de sorra a la desitjada i 
necessària reducció del CO2 de tota la ciutat. 
 
BIODIVERSITAT: Per a la selecció de les espècies d’arbres, arbustives, gramínies i entapissants es tindrà en 
compte la seva diversitat, adaptació al clima i especialment les particularitats microclimàtiques de l’emplaçament. 
L’aposta és per una important plantació d’espècies autòctones, ben adaptades, amb garantia d’un correcte i sà 
desenvolupament, amb poc consum d’aigua i baix manteniment i que aportin altres beneficis, com pot ser la 
retenció de contaminants o l’increment i pervivència d’espècies animals. 
 
EL CICLE DE L’AIGUA Y EL DRENATGE SOSTENIBLE: El reg es realitza amb la xarxa de reg de freàtic  de 
l’Ajuntament de Barcelona. El sistema de reg serà el reg per degoteig soterrat. Es tracten les pendents i el subsol 
per tal d’optimitzar l’aprofitament de les aigües superficials. Es dissenya tot el drenatge tenint present tornar 
part d’aquestes aigües de nou al freàtic. 
L’aigua pluvial ha de ser tractada como l’OR. S’ha de mantenir el màxim temps possible perquè doni suport a la 
planta i retorni al freàtic. El Sistema Urbà De Drenatge Sostenible (SUDS) esdevé primordial.  
Les eines utilitzades son: 

• Excavacions emplenades amb graves que emmagatzemen temporalment l’aigua de pluja i faciliten el seu 
retorn al freàtic. 

• Àrees verdes inundables. Les plantacions, els escocells, etc.. es dissenyen perquè puguin 
emmagatzemar el màxim d’aigua possible. 

• Paviments permeables i/o materials filtrants. 
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• El freàtic és el nostre dipòsit d’aigua per al reg 
A les zones de panot les aigües discorren per superfície cap a les zones vegetades que la recullen i des d’on es 
filtren al freàtic. La filtració s’ha de fer amb control i sota estudis específics, ja que alguns edificis disposen de 
plantes soterrades i es vol evitar l’aparició de patologies d’humitat. La franja d’usos mixtes es pavimenta amb 
formigó permeable sobre graves que drena a la franja verda per tal de mantenir les aigües el màxim temps 

possible en proximitat amb la vegetació.  
Per a les pluges importants, aquestes 
zones disposen de sortides que 
condueixen les aigües cap al sistema 
soterrat de drenatge que les porta a traves 
d’una nova xarxa de pluvials als dipòsits de 
pluvials de que disposa l’Ajuntament. 
Sempre que es pugui, es recullen les 
aigües de pluja de les cobertes i es porten 
a la nova xarxa de pluvials. 

La proposta es iniciar la xarxa de pluvials que manca a la ciutat, amb la voluntat que al llarg del temps es pugui 
completar totalment. Entre tant el tram de pluvials realitzat s’incorpora a la xarxa de Barcelona. 
 
EL SÒL: S’adequa el sòl de l’àmbit vegetat i el seu entorn per millorar les condicions de la vegetació existent i la de 
nova plantació. Per als arbres d’alineació amb paviment de panot, s’obre una franja entre arbre i arbre (que es prevé 
lliure de serveis) i s’omple d’un sòl estructural. A la franja verda equipada la secció constructiva està composada 
per una capa de terra vegetal de 80cm, i una capa de graves drenants de 30cm. A sota el paviment de formigó 
drenant també es col·loca una capa de graves. Totes aquestes graves i el sòl estructural tenen la funció de 
bioretenció, mantenen la humitat a prop de la vegetació, redueixen l’estrès hídric i el reg i retenen les aigües 
abans d’abocar-les al sistema general de pluvials o, a la pitjor situació, al de residuals. 
 
L’ENERGIA: Barcelona és una ciutat en xarxa, no es pot pensar en una part unitària de la ciutat com autònoma a 
nivell energètic. S’ha de treballar una gestió global per als serveis de la ciutat. Cada zona participa en la part que li 
toca aportant segons el que les seves característiques singulars li permeten. Es considera la possibilitat de 
substituir l’energia actual per energia neta, però l’espai de convivència a peu de carrer no és la millor posició pels 
captadors energètics, ja que són espais ombrívols amb poca rendibilitat per als captadors. Es proposa aprofitar les 
cobertes dels edificis de serveis per a la captació d’energia sostenible i inclús l’energia neta sobrant dels 
particulars per a la xarxa de l’enllumenat públic, panells informatius, etc. 
 
ELS SERVEIS EXISTENTS. Es conserva el traçat dels serveis actuals que estan sota la vorera. Sols es canviaran 
aquells que estiguin en mal estat  
 

3- LA NOVA MATERIALITAT 
 

La ciutat ha de caminar cap a un futur sostenible, on s’optimitzin els recursos energètics per assolir un grau desitjable 
d’autosuficiència. Una eina per assolir aquesta optimització és desenvolupar solucions constructives racionals i 
senzilles. La proposta assumeix aquesta premissa i proposa optimitzar el número de materials emparats, resolució 
d’encontres nets entre diferents materials, treball amb mides proporcionals per evitar talls innecessaris de peces i 
utilitzar solucions tradicionals i experimentades. Els materials s’han triat en relació al seu ús per garantir la seva 
durabilitat, i a la seva reutilització al fi de la seva vida. S’ha triat el PANOT per la seva bona relació qualitat-cost, 
que són peces prefabricades i també pel seu valor identitari de Barcelona. Per a la zona d’usos mixtes vehicle-
vianant s’ha triat el FORMIGÓ PERMEABLE per ser un material molt resistent a la càrrega i a la tracció, que  
permet la filtració i que dialoga bé amb el panot. S’han triat materials que reciclen els residus que generen dintre 
del seu procés de producció i que siguin de fàcil reposició i manteniment.  
L’optimització del temps de construcció és un estalvi en costos econòmics, en costos energètics, en contaminació 
ambiental i contaminació sonora. La proposta és conscient que totes les xarxes de serveis (excepte el clavegueram) 
transcorren a sota les voreres actuals i estan en servei, per tant es proposa no actuar al subsol d’aquests trams 
per tal d’optimitzar els recursos, minimitzar els costos d’execució, el temps d’actuació i els costos energètics. 
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Cal que el MOBILIARI sigui integrador, polifuncional i inclusiu. Ha de donar resposta als requeriments funcionals del 
lloc. Cal que sigui resistent i reciclable a la seva fi de vida. Proposem doncs fer servir materials petris, de fusta, de 

plàstic 
reciclable...Proposem definir 
un catàleg específic de 
mobiliari per als eixos 
verds de l’Eixample que 
permeti utilitzar-los en cada   

circumstancia i especificitat requerida en els llocs concrets on implantar-se: a la vora d’escoles, a les terrasses dels 
bars, a les àrees d’estada, de jocs, a les cruïlles amb usos polifuncionals, etc. 
 

 
4- EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 

 
Es proposa la permanència de tres elements pel seu valor històric i identitari, i també per qüestions de disseny, 
sostenibilitat i optimització de recursos:  l’alineació actual d’arbres, l’enllumenat i el panot.  
 
L’ALINEACIÓ DE PLÀTANS. Els plàtans, son els arbres d’alineació de vial propis de l’Eixample. Es proposa 
mantenir les dues alineacions arbòries com elements estructuradors de l’espai, ja que són un dels elements més 
identitaris del paisatge de l’Eixample. Els arbres existents són de gran magnitud i port, de gran valor ecològic i 
visual. La incorporació d’aquests arbres al projecte posen en valor, estructuren i qualifiquen l’espai, i no s’han 
d’esperar anys al creixement dels individus per aconseguir les seves bondats.  
 
L’ENLLUMENAT actual està format per lluminàries Venus de la casa Salvi, relativament noves. Aquestes lluminàries 
disposen de dos braços a diferent alçada. Funcionen amb tecnologia led d’alta eficiència, sense contaminació 
lumínica, i amb sistemes de regulació d’intensitat punt a punt per a la adequació als diferents horaris d’ús. 
Aquestes lluminàries son òptimes i compatibles amb el disseny de la nova estructura verda. L’enllumenat baix és 
òptim per als recorreguts lineals al costat de les façanes. L’enllumenat alt és adient per a la franja equipada vegetada 
i per a la franja d’usos mixta. Els espais que participen de la franja s’ubiquen just a sota dels bàculs existents. 
Els bàculs no estan mai en zones vegetades. Així doncs, mantenim i aprofitem l’enllumenat actual perquè 
s’adequa a la idea de projecte i actua com a valor identitari i a l’hora com un estalvi econòmic, ja que el capítol 
d’enllumenat és una part important dels pressupostos d’urbanització.  
 
EL PANOT es considera com un element identificador de Barcelona. Ha esdevingut un símbol de la ciutat. El 
panot es una peça interessant per la seva durabilitat, el seu cost reduït, la seva mida, perquè els peus sempre 
caminen sobre sec en moments de pluja, per la seva facilitat de producció. És per ser un patrimoni històric de 
Barcelona i per totes aquestes característiques que des del projecte es considera imprescindible el manteniment del 
panot com a peça de paviment per a la integració dels eixos verds amb la resta de vies de l’Eixample. S’utilitza 
com a paviment a les zones de recorregut exclusiu de vianants i de relació ciutadana. 
 

5- L’ACCÉS I ELS SERVEIS 
 

El protagonisme i la prioritat  als Eixos Verds el tenen els vianants, el verd i els usos cívics. Per aconseguir la 
viabilitat d’aquest protagonisme, és imprescindible que la velocitat màxima dels vehicles sigui de 10km/h o inferior. 
Per aconseguir aquesta dràstica reducció de velocitat es proposa una urbanització amb vialitat invertida, on la 
franja de trànsit de vehicles estigui a la mateixa cota que la resta del carrer de forma que, per entrar a cada tram 
d’illa, el cotxe ha de reduir la velocitat per pujar un gual.  
A més, s’incrementa la sensació de que els vehicles se sentin com “agents convidats” trencant la linealitat al 
punt on s’acaba l’alineació dels edificis i s’inicia la cruïlla. D’aquesta manera mai es dona una continuïtat longitudinal 
del recorregut dels vehicles. La pèrdua de la perspectiva clara afavoreix que el conductor redueixi la velocitat i estigui 
més pendent dels vianants. La ziga-zaga que es produeix a les cruïlles és la ròtula que permet adaptar-se i 
resoldre, per a les condicions particulars de cada illa, l’encontre necessari perpendicular, per assegurar la 
seguretat, amb els carrers viaris perpendiculars i la connexió entre les diferents alineacions del recorregut mixte. 
 
LES BICICLETES únicament podran transitar per aquesta franja d’usos mixtes i ho podran fer en ambdós sentits. La 
longitud d’aquesta franja permet visualitzar els diferents vehicles amb temps per assegurar la seva seguretat 
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LA CÀRREGA I DESCÀRREGA es realitza 
indiscriminadament, dintre d’un horari restringit, a 
la franja d’usos mixtes, la qual s’ha dimensionat per 
aquesta situació. El fet de que els vehicles de càrrega 
i descàrrega puguin aparcar indistintament a un o 
l’altre costat del tram mixte obliga als conductors a 
anar encara més a poc a poc, ja que la dimensió de 
l’espai utilitzable els obliga a anar zigzaguejant.  

 
ELS CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES es situen als carrers rodats 
transversals. Sempre a la banda oposada al carril bus d’aquests vials rodats, 
sempre fora dels 20m de la visual de la Via Verda i sempre a la distància 
necessària per possibilitar la visibilitat del pas de vianants. D’aquesta manera no 
es necessari l’accés dels camions d’escombraries a les Vies Verdes, es pacifica 
la via i es minimitza el soroll. 
 

ELS RECORREGUTS PER A VIANANTS són prioritaris, la forma d’estalviar 
energia caminant és la línia recta, és per això que es proposa que sempre 
estiguin els passos de vianants a l’eix de la cruïlla, estalviant-nos el recorregut 
d’anar a buscar els encreuaments als inicis dels xamfrans. 
Separem usos actius i passius: conciliant els diferents ritmes, dotant els espais 
més relaxats, contemplatius i de recorregut lent d’espais específics, diferenciats de 
les zones de més gran activitat o circulació més ràpida 
Dotem les Vies Verdes d’accessibilitat universal; no hi ha esgraons a l’espai 
públic i tots els guals tenen una pendent màxima del 10%. 

 
6- EL CONTROL DE COSTOS 

 
FASE D’AVANTPROJECTE (AP): Abans de començar les tasques, s’utilitzaran paràmetres de cost d’urbanització 
per superfície i ratios per determinar els possibles costos. Un cop es va desenvolupant la proposta, el pressupost es 
realitzarà mitjançant mètodes tradicionals (amidaments i preus). Tot i això, en aquesta fase, la problemàtica per a 
obtenir el cost real té a veure amb les indefinicions en: 1. La geometria, derivades de la no definició total de 
l’actuació, el qual incideix en amidaments inexactes. 2. Els serveis realment afectats. 3. Les peticions precises 
dels REP. Es procurarà, per tant, en aquesta fase, fer amidaments suficients preveient possibles canvis del costat de 
la seguretat per tal de no infravalorar l’actuació. S’aplicaran els preus unitaris de que l’equip disposa 
d’actuacions similars de projectes de BIMSA. Es preveuran les possibles peticions dels REP en base a 
l’experiència en altres projectes similars. I, gràcies a l’experiència de l’equip en el tractament de serveis afectats, 
s’estimarà el cost de les possibles afectacions segons l’AP.  
FASE DE PROJECTE EXECUTIU (PE): Durant la redacció del PE es perfeccionarà el pressupost incorporant totes 
les modificacions fetes fins a la data derivades de reunions amb REP, companyies, etc. Una vegada finalitzada la 
definició completa del projecte, el pressupost respondrà exactament a les necessitats de l’actuació. Per a això, 
la metodologia serà l’habitual: confecció de preus de totes les unitats involucrades al projecte i amidaments exactes.  
Per a confeccionar el preu coherent i realista de cada unitat s’ha de tenir un coneixement exacte de: 1.el procés 
d’execució, 2.les subunitats que intervenen a la partida i els seus amidaments, i 3.el preu de cada subunitat. 
Aquests tres factors determinen la qualitat i l’ajust a la realitat del pressupost. Per això cal una sistemàtica per a 
confeccionar els preus de referència (ajustats al mercat actual), confeccionar la descripció completa de les partides 
(evitant imprevistos que generin preus contradictoris a obra) i conèixer l’impacte en el cost global dels canvis (deguts 
a diverses opcions de projecte plantejades durant el procés). 
En particular és fonamental: 1.La revisió exhaustiva pels especialistes dels detalls constructius, assegurant que 
s’adapten a les necessitats de qualitat de la solució. 2.Evitar en el possible la utilització de partides alçades. 
3.Contactar amb els REP i Companyies de Serveis per a incloure els seus criteris i detalls constructius i així evitar 
l’aparició de Preus Contradictoris a l’obra. 4.La verificació de preus de partides d’ITEC comparant amb bases de 
dades actualitzades d’industrials. 5.La elaboració del pressupost del PE mitjançant el programa TCQ.  
Per tal d’eliminar la possibilitat de l’error mecànic s’assignen dos tècnics per a la revisió creuada de la 
documentació. 
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1 PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC  

...Nou model d’espai públic: Estratègia de Transformació Mutable, Adaptable, Flexible, ... per tal 

de gaudir de l’espai públic amb 4 tipologies ( unitats de paisatge urbà), tres de les quals prioritzen 

la utilització de l’espai públic pel ciutadà, impregnades amb la natura en diferents proporcions i 

estrats segons els usos requerits i associats a les permanències. 

 

 

 

Volem emfatitzar la responsabilitat professional que representa trobar-nos en aquest moment de 

la ciutat i intentar ser capaços de crear una experiència de referència per a la generació d’un nou 

model d’espai públic mediterrani, transformador i actualitzador del criteri original de la trama 

Cerdà. Tot tenint en compte les possibles implementacions a qualsevol carrer de la ciutat 

simplement variant les proporcions de les tipologies ( unitats de paisatge urbà) segons els usos 

i les permanències. 

L’objectiu d’aquesta memòria de projecte serà el d’indicar la metodologia i el possible 
procés constructiu per a la obtenció de les 4 unitats de paisatge a través de les quals 
colonitzar els carrers de la ciutat com a estratègia projectual i de transformació a través 
del temps segons els canvis d’usos o requeriments. 

Es proposen quatre tipologies d’intervenció de creació d’espai públic que modelen el nou traçat 

de la mobilitat rodada supeditant-la i reduint-la a la seva mínima expressió de forma apaivagada 

en la mesura que les preexistències ho permeten. 

Per a la generació d’aquestes quatre unitats de paisatge s’ha seguit un procés d’ocupació de 

l’espai a través del teixit verd que prioritza el vianant garantint uns nivells de confort adients a les 

diverses activitats de l’usuari, tenint en compte els guals i les llicències actuals d’ocupació de 

l’espai públic.  

En aquest sentit, a part dels punts que indica el plec (espais passeig a peu, d’estada ombrejats i 

assolellats, de jocs, polivalents, ...) es proposen més concretament diverses possibilitats per tal 

d’ampliar l’espai públic mitjançant cessions o concessions d’ús temporal o permanent de: locals 

en planta baixa sense ús actual ( nº 314, 316 i 338); accés i gaudiment a interior d’illes ( edifici 

d’oficines nº 359) i de cobertes enjardinades (nº 365, 367 i Escola Jaume Balmes). 

Les quatre unitats de paisatge juguen amb diferents proporcions de teixit verd totes elles 

permeables al subsol i es poden explicar amb les següents seccions que desplacen el tràfic rodat 

( unitat 3) on convé segons els usos dels vianants 

  percentatges de superfície sobre el total de la secció de 20 m 
unitat 

de 
paisatge 

usos prioritaris % 
permeable % rodat % 

vegetació 
número 
d'unitats 

% de 
carrer 

1 guals, llicències 30 10 20 13 12 

2 zones verdes 100 0 27 27 37 

3 viari/ciclabe 100 100 canopis 1 21 

4 comerç/zona verda 30 0 30 17 30 
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2 LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 

Aquestes mòduls d’intervenció, anomenats unitats de paisatge, de generació d’espai públic 

consideren 8 conceptes de tractament de superfície que incorpora el teixit verd en diferent estrats 

i proporcions i 4 conceptes de gestió subsol íntimament relacionats amb els tractaments 

superficials per aconseguir una gestió del cicle de l’aigua eficient. 

TRACTAMENTS DE SUPERFÍCIE: 

Tractament dels paviments: 

La proposta planteja una definició del pla horitzontal en quatre conceptes de pavimentació que 

tenen en compte la permeabilitat, l’accessibilitat i l’ús. 

1. Paviment de vorera: és transitable i accessible peatonalment, es proposa mantenir el panot 

tradicional de l’Eixample com element identitari de la ciutat. 

2. Paviment vorera permeable: és transitable, permeable amb junta oberta diferents graus. Es 

proposa una peça de formigó prefabricada d’autoneteja. En la junta oberta hi ha vegetació del 

tipus E1: estrat herbaci 

3. Paviment de calçada: es proposa que sigui amb aglomerat asfàltic drenant, de mínima 

amplària, permeable, prioritzant serveis i veïns, marcant traçats peatonals de creuaments. 

4. Paviment ciclable: es proposa un paviment continu i permeable, adjacent a estrats arboris 

i/o arbustius i tenint en compte  la mobilitat sostenible. Aquest serà diferent al paviment per a 

trànsit rodat. 

En els tres primers tipus es preveu una perforació cada dos metres com a mínim per tal d’ancorar 

les futures tanques de protecció de la vegetació durant el temps de consolidació. L’element 

vertical serà extraïble de manera que es podrà retirar o recol·locar fàcilment segons l’estat de la 

vegetació. 

Tractament de la vegetació 

Es proposa l’elecció d’espècies mediterrànies majoritàriament, o introducció d’espècies 

agroclimàticament adaptades en els casos necessaris i posteriorment es concretaran els 

percentatges adequats a cada ubicació. ( Ajuntament de Barcelona, Ecologia Urbana: Pla 

Director de l’Arbrat, Gestió del Verd i la Biodiversitat, Naturalització dels espais / Sistema 

d’Indicadors Ambientals dels Parcs Metropolitans). 
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La sostenibilitat en quan a manteniment i consum hídric hauria d’estar assegurada al igual que 

la biodiversitat del conjunt. Per tal de maximitzar aquesta sostenibilitat es proposarà la utilització 

de una xarxa de reg automàtic relacionada amb el tractament del subsol que s’explica més 

endavant.  

1 Estrat herbaci associat al paviment de junta oberta permeable: zones d’estada, terrasses bars, 

zones de jocs, .... 

2 Estrat arbustiu de mínim 6m2 de superfície associat a l’alineació d’arbrat existent: com a 

recolzament de zones d’estada, terrasses, control de la visual, ...Es subdivideix en barreja 

d’arbustives i/o herbàcies de port petit i mitjà i altra barreja d’arbustives de port mitjà i alt, fins 

a 1m aproximadament per tal de diversificar ambients, generar visuals, . 

3 Estrat arbori de petit port o arbust gran associada a qualsevol dels dos estrats anteriors per a 

generar espais d’intimitat més proper al vianant, fonts, configuració espacial, ... 

4 Estrat arbori de gran port existent, substituït o proposat en nova ubicació segons les 

necessitats d’ombreig i per a cada ús. 

TRACTAMENT DE SUBSÒL: 

Es proposa que el carrer sigui un gran SUDS de manera que conceptualment s’aixeca tota una 

caixa entre façanes a 3,5m de cadascuna en forma dentada en planta per tal de respectar 

l’aparell radicular de l’arbrat existent, i sempre tenint en compte les excepcions donats els 

condicionants de serveis afectats, metro, ... impermeabilitzant en els casos oportuns. De manera 

que s’hauran de generar diferents profunditats i formes d’acumulació, d’infiltració i de conducció 

de les aigües pluvials interceptades o infiltrades a la superfície. Aquestes pluvials tornaran 

laminades al freàtic o bé aniran a un dipòsit d’acumulació per tal de reutilitzar l’aigua per a reg o 

làmina-joc d’aigua. ( PLARHAB) 

1. Estrat d’infiltració i de biointercepció d’escorrentia, on apareixen sobreeixidors connectats a 

xarxa per a evitar el risc d’inundació  

2. Estrat de terra estructural que generi sòls profunds i de qualitat per a permetre l’exploració 

radicular del teixit vegetal i per tant un desenvolupament de qualitat. 

3. Estrat de SUDS, acumulació i canalització, de les aigües pluvials tant superficials com de les 

cobertes dels edificis o possibles usos públics de plantes baixes, així com de les fonts i jocs 

d’aigua. 

4. Unitat de dipòsit d’acumulació d’aigua pluvial amb cambra tècnica per a la reutilització per al 

reg i làmina d’aigua naturalitzada. 

S’han tingut en compte diversos criteris de sostenibilitat per tal de trobar una alternativa 

ambientalment òptima promovent decisions que afecten a la sostenibilitat ambiental, que s’han 

de prendre des de l’inici amb suficient marge per a incorporar canvis substancials i de manera 

coordinada amb l’ajuntament. D’aquesta manera s’assegura la durabilitat i seguiment adequat 

de les instal·lacions al llarg de la vida útil del projecte tenint en compte l’usuari i la variabilitat 

d’usos en el temps tenint en compte a l’usuari. 
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Els criteris a assolir amb uns paràmetres mínims a definir com a model per a les futures 
actuacions a la ciutat: 

1. Energia:  

• Minimització de la demanda i el consum energètic: estratègies de disseny passiu i ús de 

sistemes d’alta eficiència: SUDS, enllumenat, telegestió reg, automatització, sensors, ... 

• Generació d’energia renovable: instal·lació de sistemes d’energia renovable amb fonts que 

no produeixin emissions de gasos amb efecte hivernacle: per a enllumenat, tele gestió de reg, 

cambra tècnica per a la reutilització d’aigua acumulada,...Per tal de fer efectiu aquest punt es 

proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques a punts estratègics del carrer, i/o a les 

cobertes dels edificis d’ús “més comunitari” ( escola, edifici d’oficines,....), fent efectiu algun 

tipus de conveni per tal d’abastir al tram de carrer corresponent. 

2. Aigua: acotar el consum d’aigua potable de xarxa mitjançant instal·lacions eficients prioritzant 

l’ús de recursos hídrics alternatius: reutilització aigua infiltrada ( SUDS), reutilització aigua 

cobertes, ... Es proposen varies cambres tècniques associades a dipòsits d’acumulació per 

tram de carrer. Una cambra tècnica ubicada prop de la làmina-joc d’aigua proposat.. Aquesta 

cambra hauria de gestionar la reutilització de l’aigua de pluvials acumulada per escorrentia, 

SUDS, i baixants de cobertes, enjardinades o no. 

3. Materials: 

• Minimització de la petjada de CO2: avalua i acotar les emissions de CO2 dels materials 

produïdes durant tot el seu cicle de vida. 

• Garantir que una part significativa dels materials emprats en els procés constructiu compleixin 

estàndards de sostenibilitat: ecoetiquetes I i II. 

4. Confort: garantir nivells adients per a l’activitat dels usuaris. 

• Confort higrotèrmic: de temperatura i humitat. Amb els percentatges de teixit vegetal i 

paviment permeable s’aconsegueixen fàcilment els nivells adients. 

• Confort lumínic: il·luminació i enllumenat que no contamini lluminosament, aportant uniformitat 

de luxes a tot l’espai per a cada ús. Sensors de moviment per a l’encesa en aquells espais on 

sigui necessari segons ús. 

• Materials no nocius per a les persones: selecció de materials amb concentracions mínimes 

de COV i altres químics. 

• Materials no nocius per al medi ambient: selecció de materials sense compostos químics que 

poden afectar al medi ambient. 

5. Sostenibilitat del projecte i el seu entorn: 

• Increment de la infraestructura verda: preservar i incrementar la superfície verda garantint-ne 

la qualitat i la funcionalitat ecològica. En aquesta proposta s’incrementa un 37% sense 

comptabilitzar els canopis existents i els de nova plantació. 

• Contribució a la biodiversitat: preservar i incrementar la biodiversitat per garantir els serveis 

ecosistèmics que proporciona: zonificació, estratificació, selecció de la vegetació, elements 

per a promoure la fauna, control biològic, ... 

• Gestió activa de l’aigua de pluja: promoure la infiltració de l’aigua de pluja als aqüífers, millora 

del drenatge i reducció del volum de l’aigua d’escorrentia. Aquesta proposta aconsegueix un 
59% de superfície permeable de la qual el 37% és nou teixit verd. 

• Reducció de l’efecte illa de calor: reduir l’escalfament de l’espai públic a través de l’ombreig 

amb vegetació o estructures. La vegetació existent al carrer proporciona un 95% de mitjana 

d’ombra. Per tant s’haurà d’incrementar només en les cruïlles i puntualment a les zones 

verdes segons els usos. La proposta proposa un 59% de superfície amb materials que no 

contribueixin a la retenció de calor. 

• Facilitar ús de vehicles unipersonals sostenibles i vehicles elèctrics: aparcament bicicletes, 

infraestructura per al vehicle elèctric: preinstal·lació de punts de recàrrega. 
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3 LA NOVA MATERIALITAT 

El nou model d’espai públic, busca generar nous usos i diferents tipologies d’espais, això 

requereix noves solucions constructives i nous materials, incorporant conceptes de sostenibilitat 

i optimització dels recursos energètics en la seva materialitat, utilitzant materials amb 

minimització de la petjada de CO2: avaluar i acotar les emissions de CO2 dels materials 

produïdes durant tot el seu cicle de vida. • Garantir que una part significativa dels materials 

emprats en els procés constructiu compleixin els estàndards de sostenibilitat: ecoetiquetes I i II. 

Tanmateix, aquests materials hauran d’afavorir i acollir aquests nous usos i espais diferents, 

actuals i futurs, que  hauran de ser polivalents, inclusius, ergonòmics, accessibles i tenir en 

compte el gènere i l’edat dels usuaris, ( des de els nens, els joves, les famílies i la gent gran / 

persones amb deficiències / cuidadors, etc.. ) adaptables als nous usos i al seu manteniment, 

per tal de que els veïns s’apropiïn dels espais i els puguin gaudir a diferents hores i de diferents 

maneres, al llarg del dia o nit i que si cal es puguin reorganitzar per tal d’acollir un acte especial 

( fira, concert, actuació, etc...). 

Un exemple que es proposa és la creació d’una làmina d’aigua naturalitzada, autodepurada, on 

en diferents moments, dies o temporades, es pot usar com a jocs d’aigua i de refresc per els 

menuts, regulació tèrmica de l’entorn o contemplació del reflexe de la façana amb esgrafiats, 

aportant un valor afegit i patrimonial a l’espai públic i amb un afegit de sostenibilitat i participació 

dels nous ecosistemes que es creen amb la proposta. 

En aquest sentit, es planteja més aviat treure materials, simplificar el pla horitzontal, naturalitzar-

lo, utilitzant elements no especialitzats, però adaptables i flexibles per tal de poder entendre els 

espais com a buits que els usuaris poden adaptar a les seves necessitats i oferir diferents serveis 

i funcions, sense perdre de vista que han de tenir baix manteniment, facilitat de reposició, 

resistència i una llarga vida útil. 

4 EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 

El nou model d’espai públic és respectuós amb la historia precedent del seu emplaçament i  posa 

en valor aquells aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge 

urbà del teixit de l’Eixample, on es té en compte els elements patrimonials de l’àmbit, com l’edifici 

del carrer Consell de Cent 340 amb una fantàstica façana amb pintures fresques i esgrafiats, la 

geometria de l’eixample, les línies d’arbrat existents, la formació de les voreres amb panot, els 

fanals tipus Gaudí ( disseny de Pere Falqués, 1906) 

És important mantenir la identitat essencial de les permanències amb el seu reconeixement tant 

explícit com conceptual, de manera que les persones, veïns i veïnes, els usuaris, s’hi sentin 

reconeguts.  

5 L’ACCESSIBILITAT I ELS SERVEIS 

La proposta contempla la màxima accessibilitat i la optimització dels serveis urbans necessaris 

per a l’espai públic del segle XXI.  

Es dissenya un nou traçat rodat per veïns i serveis amb velocitat màxima de 10km/h en 

plataforma única. Val a dir que aquest traçat és adaptable a qualsevol sentit de circulació. En el 

centre del traçat i en cada tram es crea un petit gir que provoca un espai dilatat per a la 
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centralització dels contenidors de recollida selectiva, permetent el seu ús des del costat de 

vianants i la seva recollida des del vial. En aquest espai central, que podem definir com a zona 

tècnica, també s’hi ubiquen els punts de càrrega elèctrica, les zones de càrrega i descàrrega i 

els aparcaments de bicicletes. D’aquesta manera s’allibera la resta de l’espai públic per als usos 

de les persones i l’increment del teixit verd. 

6 CONTROL DE COSTOS 

Es proposa una metodologia per a la definició dels costos i el seu control basada en 4 tipologies 

de seccions constructives ( tipus de sols) i 5 tipologies de acabats superficials ( separant vial 

rodat de ciclable) en funció de la intensitat de teixit verd.  

Es defineixen els costos de cada tipologia de cada unitat incloent les parts proporcionals de la 

caixa necessària, enllumenat, drenatges, conduccions, reg automàtic, per a l’execució: 

1. Nova urbanització amb estrat arbrat ( P2), i estrat arbustiu ( P3), que requerirà uns mínims 

de: terra vegetal de 80 cm+50 cm de terra estructural+50 cm de SUDS. S’estima un cost de 

125 €/m2. S’inclou part proporcional de tancaments temporals per a la protecció de la 

vegetació 

2. Nova urbanització amb estrat arbustiu ( P3), que requerirà d’uns mínims de: terra vegetal de 

30 cm+50 cm de terra estructural+50 cm de SUDS. S’estima un cost de 110 €/m2. S’inclou 

part proporcional de tancaments temporals per a la protecció de la vegetació 

3. Nova urbanització amb paviment junta oberta en diferents graus fins a testa ( P4), que 

requerirà d’uns mínims de: terra vegetal de 15 cm entre juntes de peces de paviment+50 cm 

de terra estructural+50 cm de SUDS. S’estima un cost de 135 €/m2. 

4. Nova urbanització amb carril ciclable ( P5), que requerirà d'un paviment permeable de 10 cm 

+15 cm de subbase+50 cm de SUDS. S’estima un cost de 190 €/m2.  

5. Nova urbanització amb carril rodat ( P6), que requerirà d'un paviment asfàltic permeable de 

10 cm+20 cm de subbase+50 cm de graves+50 cm de SUDS. S’estima un cost de 220 €/m2. 

Cal remarcar que serà un paviment rodat d'asfalt permeable per el pas de vehicles particulars 

i d'emergència i ambulàncies, bombers, ... senyalitzat adequadament.  

 

Finalment si s’inclouen els accessos a patis interiors, possibles cobertes verdes i baixants, 

adequació locals planta baixa, cambres tècniques, dipòsits, làmina-joc d’aigua... S’estima un cost 

de 415 €/m2, essent valoració del cost total de l’execució dels dos trams de 3.200.000€. 
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ELS NOUS EIXOS VERDS: UN DISSENY ATEMPORAL, INCLUSIU I EMPODERADOR.

A LA FRESCA, SENSE PRESSES.

Enginy, 
tècnica i 

sensibilitat: Generació 
d’energia fotovoltaica 

al Carrer sense 
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ciutat.
Panot tradicional



1A LA FRESCA, SENSE PRESSES

EL CARRER ÉS DE TOTES.

A LA FRESCA, SENSE PRESSES.
1.

1. Introducció d’una via de servei asimètrica que possibilita 
diverses tipologies d’espai als laterals i s’adapta a les 
característiques de cada tram.

3. Establiment del carrer sense pressa, un carrer 
fonamentalment verd i permeable que proporciona intimitat i 
un microclima urbà ideal.

2. Un streetscape actiu que reflecteix les activitats de les 
plantes baixes i la comunitat.

Institut

Comercial

Comercial

Comercial

Hotel

Oficines

Oficines

Farmàcia

Farmàcia

Banc

Restauació

Restauació
Restauació

Restauació

Restauació

Restauació

Restauació

Oficines

Una ciutat en la qual els diferents ritmes i velocitat puguin conviure 
sense interferències és possible.

Invertim la dinàmica actual en la qual la ciutat ha estat capitalitzada 
pels vehicles i la celeritat. Recuperem els carrers, les cruïlles i les 
places per passejar sense presses, per relacionar-nos, per riure i 
respirar fons, per estar i sentir el món rodar sota els nostres peus.
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1. El nou model d’espai públic dels eixos verds és un projecte obert, 
adaptable i que reacciona a les diverses situacions de les façanes i 
als requeriments físics de cada emplaçament. No és un disseny estàtic i 
tancat sinó que és un projecte flexible en el qual es proposen unes regles 
de joc les quals permeten una riquesa formal i programàtica.

2. Un carrer asimètric on el carril de serveis no és central, estableix a un 
dels laterals espais públics de qualitat, espais de suficient superfície que 
permeten diverses activitats i configuracions. La simetria del carrer varia 
segons les característiques de cada emplaçament.

3. En desplaçar-se el carril de serveis i no ser continuo al llarg de cada tram 
afavoreix la reducció de la velocitat de la mobilitat rodada (10 km/h) 
i augmenta la seguretat dels vianants. Convidant així a la ciutadania a 
desplaçar-se a peu.

4. La materialitat proposada continua i desenvolupa el llegat de l’espai 
públic a Barcelona. Es proposen materials de baix manteniment i alta 
durabilitat. S’incorpora un paviment permeable, innovant el panot de 
Barcelona; el panot v.2.0. El projecte té llenguatge propi que dóna una 
imatge d’unitat i identitat del carrer.

5. El carrer sense presses, és un carrer fonamentalment verd. On es 
disposa de més del 20 % de zones permeables i zones verdes, amb jardins 
pol·linitzadors i una nova estratègia per a l’arbrat viari que possibilita la 
creació de microclimes i augmenta la biodiversitat. Espais d’ombra a 
la fresca, noves olors, cants d’ocells i la percepció de les estacions seran 
el nou paisatge de l’eixample de Cerdà.

6. Sostenibilitat i cicle de l’aigua. S’augmenta la superfície de zones 
verdes permeables i paviments drenants. S’estableix una xarxa de 
sistemes de drenatge sostenible (SUDS) connectats a través del col·lector 
d’aigües pluvial que transcorre sota el carril de serveis. Es proposa 
una solució innovativa i low tech, creant llits de graves de retenció i 
infiltració d’aigües pluvials, que conformen un aqüífer artificial sota el 
Carrer sense presses.

7. Generació d’energia fotovoltaica al Carrer sense presses. Amb 
l’objectiu de reduir a zero el consum d’energies convencionals per 
l’enllumenat de l’espai públic i a causa de les condicions físiques i 
d’assoleiament es planteja centralitzar en un únic captador solar en 
alçada situat a les cruïlles.

8. Els elements del i el mobiliari urbà del nou carrer són els que trobem 
a la ciutat de Barcelona, bons dissenys ja coneguts. S’incorpora un nou 
disseny per a les proteccions de les zones verdes, que proporciona 
zones de descans informal i il·luminació.

9. Programa. Els protagonistes  són els vianants i els usos cívics. Es 
proposen espais de passeig amples i confortables, on les trobades 
espontànies puguin succeir; espais d’estada i descans a la fresca, sota 
l’ombra dels arbres, amb mobiliari inclusiu i fonts per refrescar-se; espais 
d’activitat i espais de consens veïnal.

10.Cada bloc disposa d’un espai de consens veïnal, on a través d’un 
procés de participació ciutadana, els veïns prenen la decisió sobre 
els nous usos. Afegint d’aquesta manera, riquesa, identitat i punts de 
referència al llarg del carrer.

EL CARRER SENSE PRESSES S’EMMIRALLA EN LES FAÇANES I EL VEÏNAT. 

L’ADN DEL CARRER SENSE PRESSES. 10 PUNTS.
2.

Carrer de Pau Claris

Passeig de Gràcia

Carrer de Roger de Llúria

Ca
rre

r C
on
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e C
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t

Bosquet

Bosquet

Carril de serveis
10 km/h

Carril de serveis
10 km/h

Plaça de l’institut

Pas a nivell

Zona d’estada
a la fresca

Zona d’estada
a la fresca

Zona d’estada
a la fresca

Plaça  del Passatge

Espai consensuat veïnal

Ancoratges bicicletes

Espai consensuat veïnal

Plaça del mig. 
Zona de celebracions

Zones verdes

Zones verdes

Zones verdes

Captador energia fotovoltaica

Passatge de Méndez Vigo
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IDENTITAT: EVOLUCIÓ I  PERMANÈNCIES.

EL CARRER SENSE PRESA ES UN TRIBUT AL LLEGAT DE 
BARCELONA DE FER CIUTAT.

3.

El disseny de l’espai públic a Barcelona és un llegat cultural el qual 
plantegem mantenir i respectar.
La materialitat proposada continua i desenvolupa els estàndards 
actuals de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de crear un 
espai públic de qualitat, baix manteniment i alta durabilitat i 
representativitat. 
El carrer sense presses es basa en un disseny atemporal, robust i 
amb materials nobles, orgànics i de baix manteniment.

1.
5%

3,
5m

7,
5m

3,
5m

2m
3,

5m

1.5%

Panot.

Panot v2.0.

Llambora i vorada 
pedra natural.

Escocell 2m x 2m

SUDS.

Banc Escofet

Àrees de descans informal i 
il·luminaria LED. 
Protecció del verd.
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UN NOU MODEL D’ESPAI PÚBLIC.

UN DISSENY ATEMPORAL, CONSENSUAT, INCLUSIU I 
EMPODERADOR. 

4.

Jardí comunitari

Arbrat existent

Nous arbres Arbres de copa 
gran

Potencial substitució per arbres de 
copa mitjana

Àrea de joc lliure

Plaça oberta

Berenador

Font

2025

2025 2045

2045

El dret a l’espai públic
Es proposa un projecte on es garanteix el dret a l’espai públic per 
a tothom. Es projecten espais inclusius i segurs, confortables i 
ben il·luminats, amb accessibilitat universal i on no hi ha obstacles 
físics ni barreres visuals.

L’arbrat no és un element estàtic ni es pot gestionar el seu canvi 
com una peça de mobiliari urbà. Els arbres existents compleixen 
ja avui una funció ambiental. Integrem el factor temps: Proposem 
una solució a llarg termini que gesstiona també el període intermig.
La nova secció proposada ubica arbres de copa gran al centre 
del carrer, allunyats de les façanes, on podran desenvolupar-se 
amb tot el seu potencial.

A mesura que el bosc central agafi volum, els arbres laterals 
actuals -de grans dimensions- s’aniran substituint per espècies 
variades de copa mitjana, molt més adequades a la seva 
ubicació. La presència de la filera central permetrà realitzar aquest 
canvi sense que això suposi una pèrdua de  de canòpia verda 
i millorant la qualitat global de l’arbrat viari.

Arbrat viari i zones verdes com a estratègia de 
transformació. Aproximació sistèmica.

Participació ciutadana
Un disseny consensuat amb els veïns és una de les altres 
claus de projecte. Cada tram disposa d’un espai públic destinat 
a l’empoderament veïnal, on a través d’un procés de participació, 
els veïns prenen la decisió sobre els nous usos. Es considera un 
espai d’apropiació veïnal compartit amb tota la ciutadania.

Espais consensuats veïnals; Temàtiques.
Una de les estratègies de participació.
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Adaptar el pla Cerdà als nous paràmetres de sostenibilitat: 
Generació d’energia fotovoltaica i gestió de les aigües pluvials.

EL CARRER SENSE PRESSA: ENGINY, TÈCNICA I SENSIBILITAT.

EL PAS DESITJABLE CAP A LA SOSTENIBILITAT.
5.

L’accés i els serveis

Carril de serveis asimètric 10 km/h

Generació d’energia fotovoltaica 

Ancoratges bicicletes
Càrrega elèctrica integrada escúters

Bicing
Contenidors de residus organitzats 
eficientment a les cruïlles

Captador energia fotovoltaica

Paviment permeable
Panot v.2.0

Panot Escocell
Recollida aigües pluvials superficials

Llit de graves de retenció i 
infiltració d’aigües pluvials

Xarxa elèctrica il·luminació

Protecció del verd
Iil·luminaria LED

Captador d’energia fotovoltaica

Zones carrega i descarrega DUM
No delimitades

Col·lector unitari

Dipòsit

Retenció
Infiltració 

Zones verdes
Embornal

Canaleta

Pluvials

Fecals

Proposta de gestió d’aigües pluvials Esquema sistema de drenatge sostenible

Infiltració Infiltració 

Retenció
Infiltració

SUDS
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La metodologia a aplicar en la determinació del cost de la proposta 
té com objectiu obtenir un pressupost fiable i complet de les obres 
projectades, així com tenir un control de les obres en totes les 
fases de redacció del projecte, és a dir, en fase de redacció 
de l’Avantprojecte d’Infraestructura i en fase de redacció dels 
Projectes Executius d’Infraestructura i Reurbanització.

El responsable del Pressupost, coordinarà l’equip de pressupostos, 
encarregat de la definició dels preus i del control dels amidaments.

El pressupost s’estructurarà per trams, segons s’acordi amb la 
Direcció del Projecte, i dins de cada tram, per capítols d’unitats 
diferenciades segons l’ordre d’execució, de tal manera que cada 
capítol contindrà tots els elements bàsics per a la seva execució. 
Es considera que els elements quedin agrupats en un mateix 
capítol, per evitar mancances que serien més difícils de detectar 
si aquests estiguessin en diferents capítols. Per altra banda, 
també facilita el càlcul de ratis globals de capítols, el que permet 
la comparació amb els ratis previstos, i per tant detectar errors o 
desviacions.

La complitud del pressupost quedarà garantida per la valoració 
del cost de la totalitat de l’àrea del projecte. En aquest sentit, es 
revisarà per una banda que l’estructura del pressupost reculli 
totes les activitats d’obra previstes en l’actuació, i per l’altra, 

que els amidaments de cada activitat d’obra totalitzin l’actuació 
corresponent. És a dir, el pressupost de les obres ha de respondre 
a la valoració de tots els conceptes o elements projectats (per 
exemple enderrocs, paviments, serveis afectats,..) i aquests 
conceptes o elements han d’estar correcta i completament 
valorats.

Els pressupostos es determinaran a partir d’uns amidaments 
d’obra i d’uns preus unitaris basats en el Banc de Preus de l’Itec 
(vigent en el moment d’elaboració del document).

Per a l’avantprojecte i fases prèvies dels projectes executius els 
preus unitaris seran “macropreus”, obtinguts a partir de ratis de 
projectes previs o per creació d’unitats d’amidament que aglutinin 
varis preus unitaris simples procedent del Banc de l’Itec (per 
exemple m2 vorera amb repercussió de vorades, guals o peces 
especials que modifiquen substancialment l’import del macropreu).

En fases més avançades dels projectes, s’aniran ajustant els 
“macropreus”, a mesura que es concreti la definició de l’actuació, 
els detalls constructius, els serveis afectats.., completant la base 
de dades, passant d’un model a base de ratis a un model format 
per partides d’obra justificades de Banc de Preus. Això permetrà 
conèixer el cost de les obres en qualsevol moment de la redacció 
al nivell de detall corresponent a la fase en que es trobi.

CONTROL DE COSTOS6.
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Es descarta la configuració en zig-zag del flux de vehicles a l’interior de l’eix, per 
evitar la temptació de l’estacionament permanent, com passa actualment als trams 
de Borrell / Gran Via Floridablanca. La diferent amplada dels SUDs proposada i la 
seva configuració esbiaixada ha de fer sentir realment incòmode l’estacionament de 
qualsevol vehicle encara que autoritzat, minimitzant així el temps d’estada a l’interior 
de l’eix. 

El flux de bicicletes no hauria d’estar permès, ni tan sols de passeig. Resulta  
impossible controlar la velocitat de les bicicletes i patinets en cada punt particular de la 
ciutat, pel que aquest mode de transport s’hauria de tractar normativament igual que 
el dels cotxes i motocicletes a l’interior de zones pacificades. A cada un dels inicis i 
finals del tronc de l’eix es proposa una bateria d’ancoratges per a bicicletes, justament 
per dissuadir de l’ús de les mateixes al seu interior.  

10. METODOLOGIA CONTROL DE COSTOS 
La metodologia per a determinar el cost de les obres es fonamenta en fer càlculs econòmics a tres nivells: 

• Estimació inicial de costos. Es realitza en base a ràtio de superfície -o metres lineals, segons el tipus de partida 
analitzada-, quan es determina l’àmbit precís d’execució (element clau per a l’estimació). Aquesta estimació te la funció 
de donar fiabilitat a la suma dels diferents capítols d’obra, de manera que es pugui anar actualitzant i redefinint el cost 
conforme s’avanci en el projecte, i ajudi a la presa simultània de decisions projectuals, 

• Estimació a nivell d’avantprojecte, en base a indicadors específics d’obra. Es realitza des del moment en que es disposa 
d’una classificació per superfícies de la ordenació urbana, i d’una primera anàlisi dels serveis urbans necessaris (i dels 
serveis afectats), que permeti establir unes magnituds bàsiques de serveis urbans en funció de la seva longitud. Un cop 
establerts i amidats els indicadors d’obra, es valoraran  

a) en base a preus de repercussió que es determinen en base obres realment projectades i executades, que 
disposem a la nostra base de dades, ja que de tots els projectes d’urbanització que duem a terme obtenim les ràtios 
resultants.  

b) en base a la composició analítica dels diferents preus ITEC vigents que intervenen en el capítol 

En funció de la nostra experiència i de les característiques concretes del projecte s’optarà per una o altra manera 
d’obtenir el cost unitari de l’indicador corresponent. Aquest mètode permet actualitzar de manera fiable i precisa el 
pressupost en funció de les variacions en els amidaments, conforme evoluciona el projecte. També es poden actualitzar 
els preus si varien les distorsions específiques del projecte, de manera que ens permetran modificar o ratificar els criteris 
de projecte o analitzar la conveniència de modificar materials, elements o àmbits d’actuació. 

• Càlcul a nivell de projecte executiu. En base a amidaments detallats i aplicació de preus que es contrastarà–verificarà 
amb les mesures parcials que s’han fet en fases anteriors. Sobre l’estat d’amidaments s’aplicaran els preus unitaris que 
estaran extrets majorment de ITEC vigent, tot i que la major part estaran ajustats d’acord els preus de catàleg o 
pressupostos de subministradors de materials. La base de preus serà completa en tant que les descripcions de les 
unitats d’obra incorporem de forma expressa l’esment de tots aquells requisits que (per exemple les Rep) se’ns demanen 
específicament, també incorporem l’esment de les actuacions complementàries a cada unitat d’obra fins a confeccionar 
descripcions exhaustives dels preus, seguint els criteris de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria. 

La fiabilitat dels amidaments en una obra d’urbanització es basa fonamentalment en la grafia rigorosa dels diferents 
elements viaris i de serveis en programes específics (Cad, BIM). Per al moviment de terres i definició de la nova 
geometria s’utilitza el programa de traçat ISTRAM que ens permet la definició exacta del terreny preexistent i de la 
superfície de nova execució, i mitjançant el qual s’elaboraran seccions transversals amb la interdistància convenient per a 
obtenir un estat d’amidament de terres en base a seccions reals. 

El pressupost s’estructurarà per capítols deixant clara la seva naturalesa i evitant repeticions de conceptes que puguin 
generar ambigüitats. En totes les partides es definiran la ma d’obra, la maquinària i els materials bàsics d’acord a les  
bases de preus de ITEC  vigents, mentre que els diferents materials específics correspondran a la nostra base de preus 
(models i marques específiques de materials projectats -sense esmentar-los mai- : paviments, llums, materials,.... i 
partides o activitats específiques de la urbanització: components de quadres elèctrics, tractaments especials en 
enllumenat,.... 

Cal evitar que el sòl públic guanyat al cotxe torni 
al cotxe. 
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CONCURS NOUS EIXOS VERDS - SUPERILLA BARCELONA 

MEMÒRIA TÈCNICA 
 

El projecte es defineix a través d’una sola acció: sostreure de la ciutat pavimentada un retall de 
7m d’ample de la seva superfície i implantar-hi una infraestructura verda contínua que integra 
tots els usos programats, permetent a la resta ser un espai neutre i flexible.  

En el context d’una xarxa de carrers, aquesta acció es tracta amb la mateixa radicalitat amb que 
ha estat concebut el traçat de l’Eixample, resolent-se com un diagrama que permeti establir un 
ordre per sobre de les particularitats. Un sistema. Una pauta geomètrica bàsica que pugui donar 
lloc a diferents solucions i continguts d’acord amb les particularitats de l’entorn i de la mà de 
diferents projectistes al llarg del temps. El carrer des de la seva secció.  

Aquest sistema dota l’espai públic d’un 25% de superfície drenant i un 15% de zones plantades, 
reforçant la seva dimensió de paisatge i corredor ecològic. La nova infraestructura absorbeix, a 
més, tot el programa del carrer, especialment els jocs i els espais d’estada, situar-los, gràcies a 
la vegetació, en un entorn de qualitat i confort microclimàtic. L’espai natura-cultura. 

 

1 Proximitat i dret a l’espai públic.  

Aquesta franja verda és l’espai que acumula totes les activitats programades o que es puguin 
programar en el futur així com elements tècnics que s’hi puguin allotjar. L’espai es pensa de 
forma que pugui anar-se completant amb el temps, allotjant diferents continguts. El jardí incorpora 
grans espais semipermeables i plans que generen una seqüència de buits urbans on el carrer 
s’eixampla de façana a façana, expressant-se i podent-se utilitzar com una plaça.   

La franja verda incorpora una sèrie d’elements de joc, esport i lleure pensats per fomentar la 
integració en termes de gènere, edat i cultura. Suggerint diferents accions (com lliscar, gronxar-
se, enfilar-se, fer equilibris, saltar, balancejar-se, trobar-se o relaxar-se), la piràmide de grades, 
el pla inclinat, la taula, l’anella suspesa i altres objectes abstractes i desespecialitzats completen 
un programa lúdic (també dotat d’alguns elements específics, com taules de ping-pong o altres 
jocs concrets) que convida a la trobada social, les relacions intergeneracionals i la convivència 
comunitària i veïnal.  

La majoria dels espais d’estar se situa sempre en contacte amb el jardí. Es conformen com àrees 
recollides i apartades del trànsit, sota l’ombra dels arbres, lligades a les zones més plantades i 
orientades com llotges que miren cap al paisatge urbà. Aquestes àrees es completen amb altres 
tipus d’espais d’estar. El mobiliari s’ordena en tres famílies. Un banc lineal que voreja aquestes 
llotges, una sèrie de bancs-objecte i una colꞏlecció de seients de catàleg de diferents 
característiques i graus de comoditat.   

La resta del carrer és un passeig de 9 metres d’ample, diàfan i lliure d’obstacles, i una vorera de 
3,6m d’ample a la façana oposada. L’àrea principal de passeig, abastant la meitat de la secció 
del carrer, és un espai compartit entre vianants, vehicles i terrasses, on només l’alineació dels 
arbres ajuda a dividir subtilment la franja reservada als vianants, lligada sempre a la façana.  

En canviar la seva secció, el carrer permet que les terrasses de bars i restaurants se situïn com 
vetlladors, amb taules i cadires al costat de la façana, en la que havia estat la seva posició 
original, estenent l’activitat de les plantes baixes, evitant que es percebin com instalꞏlacions 
aïllades i alliberant el màxim d’espai per a vianants i vehicles. Això també permet que es puguin 
recollir complertament, ja que la seva cobertura es pot solucionar amb tendals enrotllables. La 
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franja verda pot incorporar també les terrasses que, per mida o característiques de la façana, no 
es puguin solucionar d’aquesta manera. 

 

2 La visió infraestructural. 

Cicle de l’aigua 

El canvi climàtic a la nostra latitud s’expressarà amb una tendència general a l’augment de la 
temperatura i a la disminució de la precipitació, el que situa en primera línia el problema de 
l’aprofitament de l’aigua de pluja. El diagrama emprat permet introduir a l’espai un 25% de 
superfície drenant, situada sempre a la cota més baixa del carrer (en el cas particular dels eixos 
perpendiculars al pendent de la plana, com Consell de Cent, en el costat sud-est) i es projecta 
d’una sola peça.  

Les zones trepitjables, amb l’excepció d’alguns punts pavimentats amb sauló, es tracten amb un 
paviment drenant que permet gestionar l’aigua de pluja cap al subsol, filtrant els elements 
contaminants i reconduint-la tant a l’aqüífer del Pla de Barcelona com a una sèrie de dipòsits 
subterranis destinats a abastir les xarxes de reg.  

El disseny de la franja drenant es planteja dues funcionalitats. La capa superior de la franja fun-
cionarà com un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) per tractar els contaminants dels 
carrers, es plantarà vegetació mediterrània autòctona lligada à les inundacions intermitents amb 
capacitat de filtrar nitrats i altres contaminants, aquests filtres vegetals es concentraran en punts 
estratègics propers als carrers i les cubetes drenants. Per altra banda, la capa inferior a la zona 
del arbrat es plantarà amb sòl estructural, amb la funcionalitat de retenir l'aigua de pluja, afavorir 
la seva infiltració al aqüífer i reduir el colꞏlapse del clavegueram.  
 
Tenim 5m de la secció total de la franja drenat reservada a les plantacions d’arbres amb sol 
estructurant. Els primers 80 cm seran de terra vegetal, seguit de 1,5 metres de sol estructural. 
La porositat  mínima de aquesta capa es del 20% i tenim una capacitat de retenció d'aigua de 
1.500 l, suficient per retenir la totalitat del volum d'aigua per una pluja de 10 i 50 anys de perí-
ode de retorn, d'acord amb el capítol III del document del Pla Clima de l'Ajuntament de BCN, 
referent a d’innundabilitat urbana. Aquesta aigua quedarà disponible per a la vegetació i millorarà 
molt les seves condicions hídriques. A més, el sòl estructural amplia el sòl disponible pel creixe-
ment dels arbres, tant quantitativament com qualitativament. 
 
Un altre avantatge del sòl estructural és que permet utilitzar les fraccions més gruixudes dels 
residus d'obra procedent del matxuqueix dels formigons (vorades, panots, etc...), reservar les 
parts més fines, barrejat amb els residus d’aglomerat per omplir les subbases del sistema dre-
nant. Per tant, permet reutilitzar la pràctica totalitat dels residus generats a la pròpia obra. 
 
El sistema de desguàs existent es reaprofita dotant als actuals punts de recollida d’aigua de la 
funció de sobreeixidors de la petita conca que forma el carrer segons la nova secció (a dues 
aigües i amb l’aiguafons coincidint amb l’eix del vial). La solució permet que el carrer pugui 
evacuar a la xarxa de desguàs l’aigua que no es pugui arribar a infiltrar en episodis de precipitació 
torrencial, evitant la inundació a les franges de pas en contacte amb les façanes.   

El verd 

El projecte proposa el verd com un element urbà estructurant, garantint un 80% de la superfície 
a l’ombra dels arbres. Per això l’enjardinament es planteja com un sistema el més continu 
possible, organitzant-se en una franja dotada de grans bosses de plantació amb algunes 
clarianes estratègicament situades. L’amplia secció de la nova franja verda permetrà densificar 
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la canòpia urbana actual donant un veritable espai al paisatge mediterrani dins la trama urbana 
de l’Eixample.   

Aquesta canòpia mediterrània intensificarà la presencia d’arbrat a tota la secció del carrer, que 
donarà una sensació de frescor en les grans calorades de l’estiu i que a l’hivern, amb la caiguda 
de les fulles, afavorirà la irradiació solar.  
 
Per afavorir la resiliència de l’estrat arbori i la qualitat d’ombra segons les estacions, es reforçarà 
la presència diferents espècies mediterrànies locals tant perenne com caduca, com pi blanc, pi 
pinyer, alzina, el Lledoner, Auró negre o Tilꞏler. 
 
En alguns punts de la franja verda la vegetació s’intensificarà i apareixerà l’estrat arbori i herbaci, 
donant lloc a nodes de biodiversitat on es podrà donar refugi  i germanitzar la successió d’algunes 
especies de fauna local.  

Per aquest mateix motiu la paleta vegetal proposada serà rica en espècies del bioma mediterrani 
local i temprat, atraient la fauna sensible a aquesta flora. En els punts més baixos i a les cubetes 
es proposaran espècies lligades a les inundacions intermitents, més de ribera, i amb capacitat 
de filtrar nitrats i altres contaminants, en zones més seques i amb pendent lleugera es plantarà 
vegetació més de garriga.  

Els treballs de manteniment, de reg i de conservació de la vegetació seran menors perquè es 
treballa amb espècies mediterrànies adaptades a les condicions climàtiques i edàfiques locals. 
 
En la mateixa línia es proposaran tècniques de gestió alternativa, com la reutilització de les restes 
de poda per generar compost o la gestió diferenciada, i es proposa la instalꞏlació de nínxols de 
biodiversitat per fomentar el desplaçament i la proliferació d’espècies animals. 
 
 
L’energia 

Es proposa la instalꞏlació d’elements d’ombra dotats amb panells solars. Aquestes estructures, 
situades sempre a la franja verda i a l’àrea de les cruïlles, on poden separar-se de l’arbrat i les 
façanes, es dimensionen per ser capaces d’alimentar la ilꞏluminació de cada tram de carrer.  

En termes de regulació microclimàtica i estalvi energètic, l’ombra que ofereix l’arbrat i la humitat 
que allibera la vegetació refreda l’ambient i disminueix la temperatura als mesos calorosos. A 
l’hivern també ajuda a reduir la velocitat del vent, cosa que atenua la baixada de la temperatura 
i rebaixa notablement la necessitat de consum energètic en calefacció de les llars que es 
beneficiaran de donar façana a aquest carrer-jardí.   

L’enllumenat 

Els nous fanals es disposen a l’eix del carrer, formant una sola fila central de bàculs de 8 m 
d’alçada situats ininterrompudament cada 22 m. D’aquesta manera els punts de llum reforcen la 
linealitat del carrer i s’allunyen de les façanes ilꞏluminant l’espai públic des del centre. La posició 
dels bàculs, tangent a la zona de pas de vehicles i apartada de l’arbrat, facilita el manteniment 
per part dels serveis tècnics i permet una millor ilꞏluminació de tot l’espai.  

Des d’aquest bàculs, dotats amb vàries lluminàries situades a diferents alçades, es projecten 
diferents qualitats de llum en diverses direccions en funció de l’espai que s’està ilꞏluminant. 
L’espai del passeig i les zones amb activitat reben el color de llum habitual a la ciutat. Les zones 
plantades s’ilꞏluminen amb un color més càlid, ajustant-se el millor possible, segons els 
requeriments de l’Ajuntament, al nivell de confort de les espècies animals en hores nocturnes. El 
sistema també permetrà regular la intensitat de la llum en funció de les franges horàries. 

3 La nova materialitat 
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La pavimentació es resol amb dos materials, un paviment de llambordes ceràmiques i un de 
llambordes de formigó. La resta son superfícies plantades i algunes zones de sauló o sorra fina 
depenent del tipus d’activitat que puguin acollir. 

Les zones accessibles de la franja verda es pavimenten amb peces tipus llamborda elaborades 
a partir de rajoles ceràmiques reciclades. Partint com una idea basada en la regla de les 3R 
(reciclar, reutilitzar i reduir), el nou material, concebut en el marc del projecte LIFE CERSUDS 
(posant en pràctica, avaluant i difonent els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible - SUDS), 
ha estat desenvolupat i testat per l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), la Associació 
d’investigació de les Industries Ceràmiques (AICE) i la Universitat Jaume I de Castelló. Es basa 
en l’aprofitament de l’estoc acumulat de baix interès comercial, molt abundant a la zona de 
València, el producte ha estat testat a Benicàssim i pot trobar en els eixos verds de Barcelona 
una bona oportunitat per consolidar-se.  

El material ha estat dissenyat i testat en diferents formats per suportar el pas ocasional de 
vehicles lleugers (cotxes, furgonetes, etc.) i per tenir una permeabilitat mínima de 2.500 mm/h 
per poder gestionar la infiltració d’aigua de pluja. Aquesta elevada permeabilitat te en compte el 
rebliment/colmatació del paviment al llarg de la seva vida útil, inclou un factor de seguretat de 10 
(si es redueix per deu la permeabilitat, el paviment continuaria sent capaç d’absorbir 250 mm/h 
(=l/h) per metre quadrat, un 40% de la pluja anual mitjana a Barcelona). Així, la limitació a la 
infiltració de l’aigua de pluja ordinària passa a estar controlada  per la permeabilitat de les capes 
inferiors (graves de suport del paviment) o del propi terreny, ja sigui natural o antròpic. 

La resta del carrer es pavimenta amb llambordes prefabricades de formigó fotocatalític de 
20x20x8cm. L’efecte catalític combat la contaminació transformant substàncies orgàniques i 
inorgàniques nocives en composts totalment innocus. El producte també presenta propietats 
biocides i autonetejants, i les seves qualitats es mantenen durant tota la seva vida útil. En les 
zones excloses del pas de vehicles, les peces es disposen amb junta drenant, permetent que 
aquestes superfícies colꞏlaborin en la capacitat d’infiltració del conjunt.  

Per últim, es proposa que alguns dels elements de joc espontani i el mobiliari integrat dels espais 
d’estar, com la piràmide, els bancs-objecte i els bancs lineals (aquest últims revestits amb 
ceràmica) es construeixin amb formigó elaborat a partir de materials reciclats de la pròpia obra.  

 

4 El valor de les permanències 

El projecte reconeix la radicalitat del traçat d’en Cerdà, el llegat més important d’aquesta àrea 
urbana, superposant-ne un nou sistema amb propietats versemblants: continu, sense jerarquies 
ni una orientació específica i capaç d’adoptar diferents continguts i variacions. Un diagrama clar 
i senzill que estableix una pauta per treballar.  

Així mateix, el nou esquema de plantació es recolza en l’arbrat d’alineació existent sense 
desdibuixar el seu ordre, acompanyant-lo i reforçant-lo en els punts on pot completar-se. Per la 
seva dimensió, l’ordre d’aquesta alineació es manté com a protagonista del paisatge format pel 
verd.   

La pavimentació de les àrees de pas amb llambordes prefabricades de 20x20cm incorpora en el 
projecte la imatge del clàssic panot de la ciutat, però amb un material sensible amb els 
requeriments bioclimàtics, de sostenibilitat i salut pública. La peça es parteix en 4 parts per mitjà 
de dues fines línies enfonsades, dibuixant la característica calꞏligrafia del panot, la idea d’un 
mosaic de peces molt petites i delicades, però sonant una superfície molt més llisa i practicable.  

La proposta de recuperar la posició original de les terrasses retorna una imatge de la ciutat que 
degut a la secció actual, amb vorera de 5m i calçada, fa temps que no ha pogut tornar a tenir.  
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5 L’accés i els serveis.  

El carrer s’entén com un espai diàfan i accessible que dona la prioritat al vianant. Per això la 
secció tipus es pensa de forma el transit de vehicles quedi restringit a un espai de pas de 5m 
d’ample, on els vehicles motoritzats poden creuar-se amb bicicletes i altres vehicles lleugers que 
circulin en sentit contrari.   

Els espais reservats a la càrrega i descàrrega DUM se situen ordenadament en la franja verda 
central, dotada amb 4 places de vehicle distribuïdes al llarg de cada tram de carrer. Aquest espai 
és, en tot moment, reialme del vianant, però pot ser creuat puntualment per vehicles motoritzats 
en els punts on sigui necessari per accedir als aparcaments subterranis. El sistema es pot 
adaptar a la casuística de cada tram de carrer de la xarxa, adoptant les reserves de pas que 
siguin necessàries.  

Per tal que el carrer es pugui utilitzar obertament com un sol espai, abastant tota la seva secció, 
tots els paviments son coplanars i accessibles, permetent els recorreguts en diagonal dels 
vianants i desdibuixant l’idea d’una ciutat feta de carrils especialitzats.  

Els recorreguts en general, i particularment per a les persones amb mobilitat o capacitats visuals 
reduïdes, estan situats a l’àrea de les antigues voreres, en contacte amb les façanes, clarament 
senyalitzats i formant una línia recta, permetent que els vianants puguin fer sempre el seu 
recorregut de forma continua pel camí més curt entre els extrems de cada tram de carrer. Deixant 
lliure l’espai de les antigues voreres es permet també el pas ocasional de vehicles d’emergència 
i de servei en les zones en contacte amb les façanes.  

Per facilitar la recollida d’escombraries i alhora minimitzar-ne l’impacte visual i auditiu, els 
contenidors se situen a les cruïlles, apartats dels espais de passeig i lligats als vials amb trànsit 
rodat.  

 

6 Control de costos. 

Es procedirà a un control clàssic de costos, afinant-lo en cada fase de procés projectual, primer 
s’estimarà el cost global a partir de mòduls pressupostaris (unitaris, lineals, superficials i/o 
volumètrics) per passar més tard a la definició de les partides d’obra acotant progressivament els 
seus amidaments i aprofundint en el procés de formació de cada preu. 

A part del control clàssic de costos, cal fer patent que la proposta és molt econòmica ja que 
incorpora els següents elements:  

- Allunya l’actuació de les actuals voreres, això garanteix un afecció mínima als diversos serveis 
soterrats existents de subministrament o evacuació sense afectar, particularment, a les 
escomeses o desguassos de les parcelꞏles. 

- S’aprofita gairebé íntegrament la xarxa de drenatge actual. Es fa notar que, en els casos en els 
que la xarxa de drenatge actual sigui molt superficial, la topografia de la franja on s’actua es pot 
ajustar localment sense problema de cap mena, no cal interferir amb aquella. 

- S’aprofiten els pendents de les voreres i la depressió de la calçada central actuals amb que la 
modificació topogràfica general de la secció del carrer és mínima i amb ella es minimitza el 
moviments de terres. 

- S’aprofiten totes les alineacions d’arbrat actuals. 
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MEMORIA - DE SÒLC A SOL,  UN PROJECTE CLIMATOLOGIC 
de SÒL a SOL

L’EIXAMPLE, UNA TRAMA ORIENTADA PER AL CLIMA

Les ombres fan vibrar  la trama construida com un 
dibuix decalat

Al clima mediterrani de Barcelona, els estius són generalment càlids entre 25 i 
30°C, amb temperatures màximes de fins a 35°C i fins i tot superiors. Fins i tot si 
plou poc a l’estiu, la humitat ambient esdevé ràpidament asfixiant. Tanmateix, els 
hiverns són relativament suaus. 
Amb el canvi climàtic, aquestes característiques s’accentuaran. Es preveu un 
augment de la temperatura durant les properes dècades, així com una lleugera 
disminució de les precipitacions, però un augment de la probabilitat  de pluges 
fortes. Aquests canvis seran especialment notables a l’estiu, tot i que les tempe-
ratures baixin a l’hivern. És doncs, en primer lloc, el confort de l’estiu i la gestió de 
les aigües pluvials que el projecte pretén millorar. 

AMB EL CANVI CLIMÀTIC, EL CLIMA DE BARCELONA S’ACUSA

«L’ARQUITECTURA» COM A FORMA ESPACIALITZADA DE TERMÒLISI, POSICIONAMENT DE SIMPLICITAT I  REALISME

La trama Cerdà es va imposar -fent tabula rasa- sobre un territori que, tot i estar poc 
construït, no era un desert. Estava travessat per torrents, camins, sèquies, .. traces 
totes elles dependents d’una geografia singular. Tot i que Cerdà no va entrar en se-
gons quines particularitats, tampoc va perdre de vista altres paràmetres d’influència 
geogràfica.
És avui encara, el sol i el vent, les poques “traces” que amb la llum i les ombres, 
marquen diferències dins d’aquesta trama uniforme i isòtropa. Les ombres fan vibrar 
la trama construïda com un dibuix decalat en una quadrícula regular.                                                                                                              
En efecte, Cerdà va orientar el conjunt de la trama urbana en funció del recorregut 
del sol i de la direcció dels vents per a trobar un equilibri de llum i de calor a totes les 
façanes de les illes i, alhora, afavorir la ventilació.
 
Cerdà va treballar amb els condicionants climàtics i nosaltres proposem fer el mateix 
per a aquest projecte.

o altrament dit, de regulació de la temperatura
El carrer Consell de Cent esdevindrà un oasi de frescor a l’estiu on la temperatura 
pot baixar al voltant d’uns 5ºC en comparació amb l’actualitat.  

Proposem assolir aquest repte de forma passiva tenint en compte els condicionants 
d’un entorn urbà dens, d’un ús intensiu de l’espai, i dels costos de manteniment, els 
quals han d’esdevenir raonables. Dit d’una altra manera, evitant qualsevol aparell o 
maquinària complexa que no s’hagi demostrat que funcioni.  
Per tant, ens posicionem al costat de la simplicitat i el realisme.  

Per tal de reduir l’excés de calor a l’estiu proposem posar en joc una sèrie de siste-
mes «passius», complementaris i vinculats entre si:  

-Estratègia de permeabilitat del sòl: 
Davant del canvi de règim de pluges, l’aigua de pluja es gestiona a través d’àrees 
d’infiltració que evitaran incrementar el col·lapse de les xarxes de clavegueram con-
vencionals. Els materials del sòl son el màxim de permeables o “naturals” de baix 
albedo, un complexe de sòl airejat per on circula l’aigua, propici per al creixement 
dels arbres.
- Estratègia ecològica:
 El sistema vegetal, és el principal agent que permet resistir a l’increment de la 
temperatura ambient. l’efecte principal d’aquest és l’evapotranspiració. Les plantes 
evapotranspirants haurien d’estar presents el màxim possible: arbres en gran nom-
bre però també arbustos i herbàcies.
- Estratègia de presència d’aigua, d’humidificació dels sòls i de  reg
Podem preveure de dispositius d’humidificació dels sòls que contribuiran a una dis-
minució de l’efecte illa de calor, de 0,5°C. Dispositius de reg dels vegetals i, eventu-
alment, fonts refrescants.
- Estratègia ventilació : Cerdà ja va respondre, en part, a la qüestió. El mobiliari 
urbà i les bardisses arbustives seran emplaçats per deixar córrer el migjorn d’estiu i 
fer de pantalla,a l’hivern, al fred vent de ponent que ve de Collserola.
Els arbres poden igualment contribuir a crear corrents d’aire ascendents.

L’acció simultània d’aquestes intervencions té un efecte acumulatiu.
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Mitjana anual 
de l’incidencia solar 

Vents 

EL CARRER CONSELL DE CENT, UNA ARQUITECTURA FETA AMB i PER EL CLIMA

La proposta es radicalment senzilla: totes les decisions de projecte s’orienten en 
relació al sol : els usos pero tambien la vegetació, els paviments, el mobiliari...

L’ASSOLELLAMENT DEFINEIX 2 PARTS CONTRASTADES

UN CARRER-SALÓ, ESPAI UNITARI PERÒ UNA «ARQUITECTURA» ORIENTADA I AMB USOS CONTRASTATS

Pels carrers que van del Llobregat al Besòs, com Consell de Cent, la relació amb al 
sol i al vent, es pot resumir de la forma següent:

Assolellament: la banda del carrer, costat Collserola, al llarg de l’any, s’emporta 
gairebé més del doble de sol que la banda oposada (costat mar).
Vents : els vents dominants, 
. a l’estiu, en sentit Llobregat-Besòs, creen una ventilació refrescant 
. a l’hivern, en sentit muntanya-mar, creen un corrent d’aire fred

El carrer Consell de Cent no és més un carrer però un carrer-saló, al mateix temps 
unitari i dividit en 2 franges d’usos i de caràcters diferents, per gaudir de l’espai pú-
blic en tots els seus aspectes.   
Es proposa doncs marcar una clara diferència d’usos entre les 2 meitats de la part 
central que reben un assolellament desigual:
. la part més assolellada consagrada a les activitats més tranquil·les
. la part menys assolellada, consagrada als desplaçaments 

UNA FRANJA DE CALMA DINS D’UN BOSC BANYAT DE SOL / UNA FRANJA DE MOVIMENT
- La franja de calma, al costat més assolellat, un caràcter més «jardí» 
On tenim més sol, on plantem més arbres. 
Tot tipus d’usos s’instal·laran en aquesta banda de 6,5m d’ample:  àrees d’estada, 
jocs de nens, terrasses de bar, espais de trobada, fonts... Un mosaic d’activitats i 
de catifes associades, de diferents materials -sauló, gespa, sorra o altres. Aquestes 
àrees son intercanviables i modificables, en relació amb els equipaments, comerços 
i serveis de proximitat de l’àmbit, sense que es perdi el principi global. 
La densitat dels arbres definiran espais més oberts o més tancats, més al sol, més 
a l’ombra, més compartits o mes íntims. 
- La franja de moviment, el passeig per excel·lència, amb un caràcter mes 
«plaça»
Aquesta banda, lliure d’obstacles, de 4,5m d’amplada, és compartida pels vianants, 
ciclistes tranquils i vehicles (a 10km/h) de residents, serveis, càrrega i descàrrega... 
El tipus de paviment, la inexistència de voreres i de carrils específics (tipus xicanes, 
ziga-zagues o altres) reforçarà l’idea que el cotxe no és del tot benvingut. L’aparca-
ment provisional, sense ser delimitat, es preveu dins d’aquesta franja, costat mar. 
Les terrasses de bar, com els aparca bicis, es situen entre les escocells dels arbres 
existents en una banda de 2m. Les terrasses podran ocupar també la franja de l’es-
pai de calma si l’Ajuntament ho permet.   
- L’accés rodat des dels carrers transversals, Pau Claris i  Roger de Llúria es farà 
perpendicularment a aquesta franja, per alliberar els triangles dels xamfrans del pas 
dels vehicles i forçar-los a reduir la velocitat.
Com a principi general, les franges estiren el seu caràcter fins a les cruïlles: 
- costat muntanya, el bosc ocupa els 2 triangles lliures de la cruïlla. 
- costat mar, més obert, es preveuen les activitats ocasionals com, mercats, fires, 
concerts i actes diversos.
Però en concret, cada triangle adoptarà el caràcter de l’equipament que li fa front 
(si n’hi ha). Com davant l’escola Jaume Balmes, a l’encreuament amb Pau Claris, 
on hi preveiem una gran plaça plena de bancs per seure

EL CARRER CONSELL DE CENT, UNA ARQUITECTURA FETA AMB i PER EL CLIMA
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Proposem un complexa unitari de paviment que compren un subsol, a vegada es-
tructural i drenant i un sòl, permeable i favorable al pas de vianants i vehicles.

 Els avantatges del sòl estructural son 
múltiples: aeració del sòl, infiltracio-re-
tencio de l’aigua de la pluja, mantenint 
la resistència al pas dels vehicles i molt 
favorable al bon desenvolupament de les 
arrels dels arbres

Un paviment de “llambordes”
Per guardar la distancia entre les juntes, 
les peces de formigó tenen uns gruixos 
puntuals de formigó de 2cm, de forma 
que, com es toquen, configuren un pavi-
ment que funciona com els empedrats de 
llambordes de l’antic Eixample. 

panot peça formigó 8x8cm

El panot modula tot el carrer

juntes permeables

El sòl senyala el Patrimoni

UN COMPLEXE SÒL-SUBSÒL, SÒL PERMEABLE i SUBSÒL GRAN DIPÒSIT D’INFILTRACIÓ-RETENCIÓ D’AIGUA 

UN SOL ÀMBIT SENSE LíMITS, «L’ARQUITECTURA DEL SÒL» SORGEIX DEL PANOT, ELEMENT DEL PATRIMONI 

-  Un sistema de drenatge sostenible SUDS gestiona les aigües de pluja, 
a través d’àrees d’infiltració que evitaran incrementar el col·lapse de les estructures 
de clavegueram convencionals:
. En la banda central del carrer, sobre 13 metres d’amplada, l’aigua de la pluja s’infil-
trarà a través de les juntes del paviment i, de les superfícies permeables, terra, sau-
ló, sorra,... en un subsòl estructural de 50cm de gruix, gran dipòsit d’aigua constituït 
per un degradat de varies capes de graves ( i realitzat amb graves de recuperació 
provinents de les demolicions dels paviments existents: asfàltics, formigons, altres).
. En l’eix del carrer on confluiran les aigües pluvials sobrants, es recuperen a traves 
d’embornals situats sobre pous d’infiltració. Sols 1 de cada 5 embornals enviarà 
l’aigua a la xarxa del clavegueram en cas de fortes pluges. 
. En els encreuaments amb els carrers mar-muntanya, es recullen les aigües d’es-
correntia que baixen per les vores, mitjançant embornals i pous drenants.
- Sistemes d’humidificació dels sòls 
Podem pensar en dispositius de línies d’aspersors enterrats sota els paviments que, 
per gravetat, permetran la humidificació del sòl, el reg de les plantes i fer un efecte 
font en forma de canals, per exemple. El reg dels carrers, que és molt interessant, 
pot provocar una disminució de 0,5 °C de la intensitat illa de calor urbana.
- Una gestió sostenible del cicle de l’aigua
. Captació total d’un volum de precipitació de 15mm (80% dels dies de l’any)
. Retorn de l’aigua recollida de la pluja als aqüífers
. Supressió del risc d’inundacions
. Reducció forta del volum d’aigua enviada al clavegueram
. Reducció dels costos de depuració, per tant, disminució del consum d’energia 
. Disminució de l’efecte illa de calor, amb el reg a l’estiu: humidificació del paviment 
i, evaporació de part de l’aigua acumulada en el sòl a traves de les juntes.

El paviment d’aquest carrer-saló de 20m d’amplada esta guiat per una sola trama 
unitària, perpendicular a les façanes, de façana a façana. Un sol àmbit sense límits.  
- El panot, element de patrimoni, es la base per reforçar la unitat de l’espai. El 
panot es conserva en les voreres. A l’espai central unes noves peces prefabricades 
de formigó armat, estan modulades a la mida del panot.
- 2 especejaments diferents: 
. costat mar, fins a l’eix, franja de pas: peces d’ample 18cm+junta de 2cm (resistent 
al pas de camions). 
. costat muntanya, fins a l’eix, franja d’estança: peces d’ample 8cm+junta de 2cm 
que permet una mes gran permeabilitat. Aquesta franja esta escampada de catifes 
d’altres sols - sauló, la terra, la gespa, la sorra i altres (si és possible, sols no artifi-
cials) - configurant mini salons per activitats diverses, jocs, trobada, fonts...
- La transició del panot a la nova peça de formigó es fa en l’ample del escocells 
dels arbres existents (ampliats a 2x2m)

- La trama es prolonga uniformement fins a les cruïlles de Pau Claris i Roger de 
Llúria, on s’estira a tocar els xamfrans. Les cruïlles, son dons, extensions del pas-
seig de Consell de Cent (amb interrupció mínima de 10m).
Per contra, em la trobada amb el Passeig de Gràcia, la rajola d’en Gaudí tindrà 
preferència. 
- El sòl senyala el Patrimoni
Devant d’edificis, comerços o elements catalogats, com a la cruilla amb Roger de 
Llúria, les cases Cerdà, proposem escrire el nom en el paviment (com es feia anti-
gament amb els carrers de l’Eixample), substituint una banda de panot pel material 
que millor representa l’edifici. 

- Els materials utilitzats 
Amb l’objecte de reduir els costos i impactes ambientals:
- el formigó prefabricat és un material d’origen regional, amb un baix impacte am-
biental a la seva aplicació a l’obra, amb un cicle de vida llarg (que no demana 
manteniment) i, reciclable en la fase de fi de vida  
- tot el paviment s’adaptarà a la normes d’accessibilitat i les bandes de guiatge 
s’adaptaran a la trama proposada
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Els arbres refresquen l’espai mitjançant dos modes de transferència de calor:
- per radiació, creant ombra que redueix la càrrega tèrmica de l’ambient.
- i per evaporació de la transpiració durant la fotosíntesi, fet que fa baixar la tempe-
ratura de l’aire (evapotranspiració).

i REFRESCA L’AIRE PEL FENOMEN D’EVAPOTRANSPIRACIÓ SOTA CONDICIONS DETERMINADES

L’ARBRAT I LA VEGETACIÓ, UN ROL PRIMORDIAL EN EL CONFORT DE L’ESPAI PÚBLIC 

COSTAT ASSOLELLAT, UNA LÍNIA DE BOSC DE DIVERSOS ESTRATS PROTEGEIX DE LA RADIACIÓ SOLAR
Respecte a l’ombra, es a la meitat més assolellada, és a dir, costat muntanya, que 
és necessària:  Una “línia de bosc” de 4km de llargada, de densitat variable, amb 
zones d ‘ombres i clarianes que s’estén des del Parc de l’Escorxador fins al Parc de 
les Glòries. Ocupa la franja «de calma» del costat muntanya, al llarg del carrer-saló 
i inclou els plàtans i lledoners existents. En aquesta franja, de 6,50 m d’amplada, 
es planten una sèrie d’arbres de fulla caduca de diverses espècies i alçades aproxi-
madament cada 5 m, aparentment a l’atzar. Creen una canòpia gruixuda i densa, a 
l’ombra de la qual es pot gaudir de l’espai a l’estiu. A mesura que creix, la canòpia 
s’eleva i s’eixampla, filtrant amb els seus milers de fulles la penetració de la llum 
solar directa i al sòl, preservant-los de l’aport radiatiu d’energia i calor. A l’hivern, es 
podrà gaudir del sol.
Per tal que aquesta operació sigui efectiva, la canòpia s’haurà de desenvolupar 
sobre una alçada determinada, de 5 a 6 m com a mínim i, per tant, estaria formada 
per diversos estrats: arbres de gran i mitjana envergadura i arbustos . Una alineació 
d’arbres cada 10 m és molt menys eficaç.

Un criteri important per a l’elecció de les espècies d’arbres és que siguin el més 
evapotranspirants possible: 
- amb una gran superfície foliar, 
- riques en estomes però que no tendeixen a tancar-los
- ports de diverses altures, inclosos els ports alts, per tal de reforçar la diversitat 
biològica
- i per tal de tenir la condició d’evapotranspirant, han d’estar prou regades.
Altres criteris a tenir en compte són: 
- Adaptació a les condicions actuals i futures, és a dir, per a resistir períodes de se-
quera prolongats i a episodis de pluges intenses que saturaran el sòl d’aigua.
- en cap cas, espècies invasores.
- que es complementin, constitueixin diversos estrats, estació i color de fullatge, de 
la floració ..,
- que participin en l’increment de la biodiversitat urbana amb espècies sense supo-
sar un risc per la fauna i flora local. Es trien espècies que puguin ser refugi per la 
fauna i  que puguin aportar recursos tròfics.
Per a les herbàcies, s’escolliran espècies que necessitin poc manteniment.

UNA ELECCIÓ DE PLANTES I LES SEVES CONDICIONS

ELS ARBRES EXISTENTS, ELEMENTS DE PATRIMONI 

El segon efecte important de la vegetació és l’ evapotranspiració. L’aigua que s’es-
capa pels estomes de la planta s’evapora en contacte amb l’aire. Per a això es ne-
cessita energia, que es pren de l’aire per reduir la seva temperatura. 
A aquest fenomen s’hi afegeix un efecte de corrents d’aire ascendents generant una 
ventilació. Per a què es produeixi aquest fenomen d’ evapotranspiració, les plantes 
han de ser regades suficientment. En una situació d’estrès hídric, no es produeix 
aquest efecte, fins i tot es pot produir un efecte contrari per al confort tèrmic local.
És per això que és interessant agrupar la vegetació en un sòl continu de gran super-
fície, un sòl airejat per fer circular l’aigua com es preveu al capítol anterior.

Al costat muntanya, l’alineament de plàtans, lledoners i arbres de judea s’integren 
dins d’aquest franja de bosc. Transformant el subsòl al seu voltant, es regeneraran 
i recuperaran força. 
Al costat mar, es conserva també l’alineament existent i s’estira en els encreua-
ments per configurar places. Tenint cura de no malmetre les arrels, els escocells  
s’ampliaran a un mínim de 2mx2m i es duran a terme treballs de regeneració.   

PER A AUGMENTAR EL CONFORT TÈRMIC I EL PLAER DEL VIANANT, VEGETACIÓ, VEGETACIÓ, VEGETACIÓ  
En resum, per a augmentar el confort tèrmic i el plaer de gaudi de l’espai públic, 
plantarem vegetació sempre que sigui possible: arbres, a terra, enfiladisses a les fa-
çanes: ens podem imaginar animant els veïns a plantar a peu de les seves façanes..



L‘enllumenat avui esta pensat per un carrer, on cotxes i vianants son considerats 
com entitats en moviment : un enllumenat pla, uniforme i sense matisos. Pensat, 
mes aviat, des de l’òptica de la seguretat i de la normativa. 
Proposen una nova estratègia de llum que creí ambient i proximitat d’espai, amb 
diferents qualitats lumíniques. Un ambient, de seguretat sens dubte, per tot public 
especialment les dones i tambe un ambient de benestar que considera tots els ele-
ments com a matèria sensible a la llum: el paviment, els arbres, les façanes,...

Amb l‘enllumenat volem distingir qualitativament els diferents àmbits del carrer: 
-la franja d’estar, amb una llum mes domèstica, diferenciada per cada espai, a l’alça-
da de la gent, generant una atmosfera lumínica més propera i càlida i, amb matisos 
sobre els arbres per crear luminàncies i reflexes verticals. 
-la franja del passeig, amb lluminàries a 5m d’alçada donaran llum al pla horitzontal 
generant una zona mes dinàmica amb alt confort visual, on el vianant troba al seu 
lloc i, on el cotxe sent que no esta a casa seva.
-a les voreres tocant les façanes, la llum resol, segons normativa, els nivells neces-
saris per seguretat i visibilitat. Gràcies a la materialitat del paviment, la llum rebotada 
de terra il·luminarà subtilment el nivell inferior de les façanes.

Millorar el rendiment i la qualitat lumínica i ambiental 
Tecnologia de lluminàries LED de nova generació, d’alta eficiència de més de 120 
lúmens/watt i amb temperatura de color 3000ºK i Reproducció cromàtica més alta 
de 80: La tecnologia LED permet un fàcil control per protocols de regulació a través 
de programació o sensors, generant estalvis econòmics i eficàcia energètica.
La seva vida serà major de 60000 hores d’ús amb una depreciació del 20% a les 
60000 hores L80B10.
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UN ENLLUMENAT DE BAIX CONSUM PARTICIPA  A LA SEGURETAT I AL BENESTAR DE TOTS

costat muntanya, l’àrea d’estancia, 
un bosc de luminaries de 4m d’alçada

el passeig de Consell de Cent

una linia de luminaries de 5m d’alçada

les voreres il.luminades amb tota seguretat

El mobiliari està relacionat amb els mini-salons lineals de fusta. 
Podrà ser flexible i intercanviable, si és possible, de material sostenible. 
Podrà incloure:
- bancs i cadires, aparca-bicis, jocs de nens, fonts...
- 2 tipus de mobiliari per seure:
· Mobiliari convencional de bancs i cadires de marca sostenible, per exemple 
Bancs: silla neoromàntic sostenible (santa&cole)
· Mobiliari que surt per extrusió de la peça del paviment. Pot conformar bancs o ca-
dires. Estratègicament col·locats per delimitar espais o contenir els cotxes 

EL MOBILARI INTERCANVIABLE I INCLUSIU, ERGONÒMIC I ACCESSIBLE - ELEMENTS URBANS POLIVALENTS

ACCES I SERVEIS 

L’espai és unitari i dóna prioritat als vianants, al verd i als usos cívics. Però tot i  
que sigui de manera subtil, totes les funcions són factibles: 
- El paviment té en compte totes les normatives d’accessibilitat
- Els vehicles de serveis, càrrega i descàrrega i altres circulen a baixa velocitat  
- Les possibles places d’aparcament de cotxes estan situades al límit del costat 
mar, l’espai de circulació 
- Els contenidors d’escombraries accessibles des del la carrer, i allunyats de les 
façanes més de 5m, l
-Els aparca-bicis estan situats a la franja de 2m entre escocells dels arbres exis-
tents, del costat mar 
- Els contenidors de escombraries: 5+5 a 5m de les façanes’
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METODOLOGIA PEL CONTROL DE COSTOS

- Metodologia anàlisi del cost del projecte
-acord sobre els elements validats o descartats de la proposta 
-valoració al ml de carrer de la proposta 
-diàleg al voltant dels requisits, expectatives de BIMSA, REPs, ass veïns, ...
-coneixement dels elements a disposició de BIMSA o altres organismes, aixeca-
ments topogràfics, estudis ambientals, urbanisme ...
-integració de les restriccions del lloc: normatives, xarxes, etc.
-utilització del programa TCQ de l’Itec, amb les bases de preus oficials 2021 des 
del primer moment, realitzant amidaments i valoracions econòmiques que aniran 
sent mes ajustades, tal com avanci la definició del projecte.
- Avantprojecte
-definició del cost econòmic del projecte a nivell de capítol i subcapítols
-acotació de les incògnites derivades del subsol, instal·lacions i posta en obra
-control dels preus per solucions amb preus simples o compostos que no estan en el 
banc de preus patró, incloent la fitxa tècnica del material amb el seu preu
-control de partides d’obra amb un preu compost, amb una forta incidència de la mà 
d’obra, s’aportarà el preu de al menys dues empreses o industrial
-estimació percentual de l’import de la gestió de residus i una primera valoració del 
cost de la seguretat i salut
-valoració resumida per ml de carrer a efectes de tindre el preu orientatiu
- Projecte executiu
-definició del cost econòmic a nivell de capítol, subcapitols i partides d’obra
-resolució de les incògnites del subsol, instal·lacions, i posta en obra com son els 
accessos als habitatges, comerços, etc...
-incorporació de l’estudi de gestió de residus i de l’estudi de seguretat i salut
-fusió dels diferents pressupostos realitzats pels col·laboradors. 
-el coordinador de pressupost, auditarà tot el pressupost, per evitar disconformitats 
o, no coherència entre diferents documents del projecte i la valoració econòmica
-s’aportarà dues ofertes econòmiques d’industrials sobre elements que es proposen 
en el projecte que no figurin en els bancs de costos econòmics de l’ITEC, per de-
mostrar que es pot realitzar per l’import que es planteja en el pressupost.
-tots el preus que figuren en el pressupost han de tenir la seva justificació econòmi-
ca, així com el seu plec de prescripcions tècniques.
-les partides alçades d’abonament íntegre es justificaran en un document annex

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PUBLIC 
Tot el projecte està pensat per gaudir plenament de l’espai públic, en totes les estacions - fresc a l’estiu i assolellat a l’hivern,
per a totes les edats, i diferents tipus d’activitats : 
- les activitats tranquil·les de descans, terrasses de bar... dins un espai «jardí» amb mobiliari, vegetació diversa   
- les activitats de moviment, en un espai lliure d’obstacles on actuen jocs infantils, mercat, actes diversos...
El conjunt dels espais estan relativament protegits de l’onada de calor estival.

2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL AMBIENTAL 
És la base de la proposta: un sòl estructural amb funció biòtica que permet gestionar les aigües, nodrir els arbres i circular 
fàcilment 

3. LA NOVA MATERIALITAT 
Un sòl unitari i zones més especialitzades però flexibles, fets amb diversos materials de sòl, generalment naturals. Un subtil 
especejament que integra tots aquests aspectes.

4. EL VALOR DE LAS PERMANÈNCIES
Hem vist com considerem que seguim la lliçó de Cerdà i el seu interès pels aspectes climatològics de sol i vent.
Tot el paviment, les seves dimensions i especejament sorgeixen del panot, element del patrimoni de Barcelona. Els edificis 
remarcables són subratllats per un sòl d’especejament específic. Es conserven arbres existents, posats en valor i regenerats
5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS 
L’espai és unitari i dóna prioritat als vianants, al verd i als usos cívics però encara que sigui de manera subtil, totes les funci-
ons són factibles: els contenidors d’escombraries, els aparca bicis com  els possibles llocs d’aparcament de cotxes són acces-
sibles des de la zona de circulació.

6. CONTROL DE COSTOS 
Un mètode eficient per controlar els costos en el moment de les fases successives del procés de redacció.
Considerem que a partir d’ara, en el moment d’aquesta competició, les propostes han de ser realistes, senzilles d’acord amb 
els costos anunciats. Veiem aquesta competència, no com una competència per a idees utòpiques, sinó com una primera fase 
d’idees factibles i garantim que es poden fer al cost anunciat pel client.

CONCLUSIÓ 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



CRUÏLLA:
ESPAI DE SERVEIS

PORTA

CARRER:
ESPAI DE LLEURE

PORTA

CRUÏLLA:
ESPAI DE SERVEIS

Paviment a disposició del vianant  95%

Ombres: Cobertura Vegetal i Pèrgoles   80%

Verd    20%

Paviment  Permeable    45%

Eixos Verds, Carrers de Vida vol transformar un espai, viscut de manera 
lineal i històricament jerarquitzat per la importància donada als fluxos circula-
toris de vehicles i persones, en un espai urbà del segle XXI.
Es proposa la transformació de l’espai lineal continu en una seqüencia d’espais 
omnidireccionals, caracteritzats pel seu ús principal: les cruïlles, com a espais 
de serveis i de relació amb la resta de la trama i l’interior del carrer com un 
espai re naturalitzat, de lleure i relació. 
Al límit entre els dos espais es densifica l’arbrat existent per tal de donar-li una 
protecció natural a aquest nou espai segur per a les persones.

-  La reconsideració de la secció transversal històrica
 Es proposa passar del mòdul 5m de la trama original al mòdul 4m. Aquest 

mida es correspon aproximadament amb la faixa de panot preexistent anne-
xa a la façana dels edificis fins a la línia dels escocells. Fent això als dos cos-
tat del carrer es genera una faixa central de 12 m (en lloc dels 10m actuals de 
calçada) en la que, reservant un mínim de 4m. per circulacions universals, es 
recupera un espai variable de mínim 8 m d’ample per al lleure, oci i activitats 
del ciutadà.

- El desenvolupament d’una metodologia específica pel projecte: la matriu 
de mòduls funcionals d’intervenció. 

 La gran diversitat d’usos i activitats de l’Eixample fa del carrer un espai com-
pletament heterogeni amb diversitat de circulacions possibles i amb diferents 
nivells de permeabilitat entre espai privat i espai públic. Per això, hem tipifi-

cat les situacions a partir de la metodologia desenvolupada per la proposta 
generant una matriu de situacions es plantegen alternatives a les diferents 
seccions transversals del carrer, be sigui en funció de les preexistències i/o els 
resultats dels indicadors emprats en la metodologia.

Paviments

Arbre nous de port mitjà
- Cirerer del Japó, Prunus serrulata
- Árbol de Judas, Cercis siliquastrum
- Cirerer Mirabolà, Prunus cerasifera

Verd en Moviment
-Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
-Achillea ‘Moonshine’
-Verbena bonariensis 

Verd Estructural
 - Pittosporum tobiera. Azahar de la Xina
 -Atriplex halimus.  Orgaza
 - Arbutus unedo.  Arboç
 -Juniperus communis. El enebre comú.

PORTA PAU CLARIS:   ESPAI DE SERVEIS. CONNECTOR VERDCARRER:  ESBARJO I LLEUREPORTA PASSEIG DE GRÀCIA: CONNECTOR VERD CARRER:  ESBARJO I LLEURE PORTA R. DE LLÚRIA. ESPAI DE SERVEIS

4 m4 m4 m4 m

12m

4 m

4 m4 m

Co-ciutat: model d'urbanisme 
col·laboratiu, modular 
i sostenible per als Nous Eixos 
Verds                   
                                                                   
Programa Superilles 2020-23
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Eixos Verds
Carrers de Vida

Naturalització

La biodiversitat ha de ser un principi i una 
estratègia a seguir en el projecte, de mane-
ra que colors, olors, formes i textures de la 
vegetació es combinin sàviament, complint 
amb les funcions específiques dels llocs 
que ocupen i generant una colonització 
d’insectes i aus favorable a la pol·linització. 
Altres característiques de la vegetació 
han de ser l’eficiència, la sostenibilitat i la 
resiliència. 

Passeig de Gràcia

El nou eix verd en la cantonada del Passeig de 
Gràcia respon a la importància i a l’ús intensiu 
que existeix en el sentit longitudinal del passeig. 
L’eix es pavimenta amb panot, s’amplien els 
escosells dels arbres més frondosos i el portal 
verd es retrasa endins el carrer. Donat que 
aquesta illa és més ampla que les de dimensió 
estàndard de l’Eixample, l’espai carrer que es 
projecta té la mateixa dimensió que en l’illa 
entre els carrers Pau Claris i Roger de Llúria. 

COLEGIO

Institut Jaume Balmes

Node d’activitat clau en el 
projecte. Al situar-se en 
un xamfrà es pot dotar de 
tots els serveis de la cruïlla 
i elemets d’equipaments 
específics i per a l’activitat 
cogestionada que es pot 
potenciar per els usuaris 
de l’institut.

Espais vinculats a 
l’activitat econòmica

La gran i variada activitat 
econòmica present en la faça-
na Mar d’aquest tram posa de 
manifest la necessitat de nous 
espais petits per donar res-
posta a tots els comerços. Per 
contra la façana nord es dota 
d’espais més grans, d’estar, i 
per a usos no previstos.

Escorrentia 

Emmagatzematge  

Aigua



Eixos verds, carrers de vida 
Eixos verds, carrers de vida 
Co-ciutat: model d’urbanisme col·laboratiu, modular i sostenible 
per als Nous Eixos Verds. Programa Superilles 2020-23 .

 
Eixos Verds, Carrers de Vida vol transformar un espai, viscut de manera lineal i històricament jerarquitzat per la 
importància donada als fluxos circulatoris de vehicles i persones, en un espai urbà del segle XXI.

Es proposa la transformació de l’espai lineal continu en una seqüencia d’espais omnidireccionals, caracteritzats 
pel seu ús principal: les cruïlles, com a espais de serveis i de relació amb la resta de la trama i l’interior del carrer 
com un espai re naturalitzat, de lleure i relació. Al límit entre els dos espais es densifica l’arbrat existent per tal de 
donar-li una protecció natural a aquest nou espai segur per a les persones.

La proposta sorgeix de la reconsideració de la secció transversal històrica: es proposa passar del mòdul de 5,00 
m. de la trama original al mòdul de 4,00 m. Aquesta mida es correspon aproximadament amb la faixa de panot 
preexistent annexa a la façana dels edificis fins a la línia dels escocells. Fent això als dos costat del carrer es 
genera una franja central de 12,00 m. (en lloc dels 10,00 m. actuals de calçada) en la que, reservant un mínim 
de 4,00 m. per circulacions universals, es recupera un espai variable de mínim 8,00 m. d’ample per al lleure, oci i 
activitats del ciutadà. (gràfic)

Partint d’aquesta decisió inicial hem desenvolupat Co-Ciutat, un nou model de transformació per a entorns urbans 
a partir de les necessitats de les persones que els habiten, perquè només protegint la seva salut i benestar es 
poden omplir de vida els carrers, les places i els barris i garantir així la vida de la ciutat i fins i tot la del Planeta. 

És un plantejament modular i flexible creat específicament per a l’Eixample de Barcelona, que millora i 
renaturalitza l’espai públic a través d’intervencions urbanístiques dissenyades i aplicades tram a tram —que 
anomenem Mòduls Funcionals— a partir de les preexistències i de la informació extreta dels indicadors i la 
participació ciutadana. D’aquesta manera hem tipificat les situacions, generant una matriu amb aquests Mòduls 
Funcionals que plantegen alternatives per a les diferents seccions transversals del carrer.

En conseqüència, presentem un model que és, a més, adaptable a la resta de les urbs i que pot servir, com van 
servir el pla Cerdà i el programa Superilles, per a millorar Barcelona i per a continuar mostrant-la com a referent 
de ciutat a escala humana compromesa en la defensa de la salut de les persones i el medi ambient. Proposem, 
en definitiva, una transformació de l’Eixample que ajudi a fer una ciutat inclusiva i sostenible, saludable i pròspera, 
resilient i verda.

Aquest model Co-Ciutat està creat per un equip multidisciplinari a partir de la metodologia de la Triple Dimensió 
de l’Espai Públic, amb la qual vam dissenyar entorns d’alt nivell de qualitat ambiental i activitat socioeconòmica 
interrelacionant:

• Accessibilitat i Connectivitat: continuïtat de l’espai amb el seu entorn, connexió amb la ciutat, itineraris 
accessibles i segurs.
• Confort i Imatge: adaptabilitat a les necessitats climàtiques, ecològiques i mig ambientals. Integració de 
criteris paisatgístics i de l’imaginari cultural.
• Ús i Gestió: convivència d’activitats i usuaris, físicament i a través de xarxes de gestió. 

La metodologia planteja una visió integral per al disseny i transformació col·laborativa de l’espai públic, conjugant 
les següents 3 perspectives:

1. La perspectiva de gènere interseccional parteix de la diversitat a l’hora de viure la ciutat: gènere, edat, 
cultura, origen, capacitat funcional, etc.
2. Transdisciplinarietat. Introduïm una perspectiva coordinada de les principals matèries que afecten l’espai 
públic: mobilitat, disseny, paisatge, resiliència, infraestructures, etc. 
3. Hibridació. Connectem les esferes física i digital per a intensificar les dinàmiques socials i facilitar 
processos d’activació, apropiació i cogestió de l’espai públic

El punt de partida del model és l’extracció d’indicadors a partir d’una anàlisi exhaustiva de les necessitats i 
problemàtiques de l’entorn a intervenir:

• Quantitatius: anàlisi urbana integral, treball de camp, planimetria, *SIG, etc.
• Qualitatius: a través del procés participatiu, observació i qüestionaris, etc.

A més el sistema [InPar] ens permet relacionar aquestes dues perspectives per a obtenir un diagnostic participatiu 
amb el qual adaptar el model a la realitat concreta.

1



METODOLOGIA DEL MODEL

Eixos verds, carrers de vida 

Incorporem, la detecció de necessitats y problemàtiques ciutadans mitjançant la participació i negociació urbana 
de 3 grups d’agents: 

1. Agents socials: població resident, associacions i col·lectius veïnals 
2. Teixit productiu: empreses, comerç, hostaleria i restauració 
3. Serveis urbans, equipaments i emergències:

Model d’Espai Públic 
i preparatius del 
procés

Document Guia que 
inclou: bases i valors 
conceptuals del projecte, 
així com metodologia, 
eines, espais, canals i Pla 
de treball.

1 2 3 4Diagnòstic participatiu

• Diagnòstic exhaustiu 
de les necessitats i 
problemàtiques d’entorn a 
intervindre.
• Encreuament quantitatiu-
qualitatiu: sistema [InPar]> 
eina de seguiment i 
avaluació.

Disseny col·laboratiu 

• Redacció del Avant 
Projecte mitjançant 
procés dissenye 
col·laboratiu.
• Definició dels 
mecanismes 
d’apropiació ciutadana i 
model de cogestió.

Implementació, 
avaluació i seguiment

• Redacció projecte 
executiu.
• Implementació 
d’actuacions 
mentrestant.
• Execució d’Obres.

2

Durada: 2 mesos

Actuacions de la fase

- Model d’Espai públic i Pla de 
treball

o Adaptació sistema al Model
o Contrast i validació polí-
tic-tècnica
o Focus Group de contrast 
amb agents diversos

- Definició de canals i espais 
de treball
o metodologia del procés de 
participació

o Canals i espais de partici-
pació (segura)
o Participació digital: Decidim
o Canals i estratègia de co-
municació
- Coordinació i enriquiment: 
amb la resta d’equips, Ajun-
tament i Junta de Districte

- Llançament del procés
o Contactes inicials amb 
agents: 1) Agents socials 2) 
Teixit productivo3) Serveis 
urbans i equipaments
o Presentació pública

Durada: 3 mesos

Actuacions de la fase

- Anàlisi tècnica integral: 
càlcul indicadors de 1) 
Accessibilitat i Connectivitat 
2) Confort i imatge 3) Usos i 
gestió
- Procés participatiu amb 
agents des de perspectiva 
de gènere interseccional.

o Mapa d’agents
o Entrevistes
o Grup impulsor, Grup 
interdepartamental i Mesa 
Política (participació conti-
nuada hauria de reflectir-se 
d’alguna manera)
o Qüestionari físic i digital 
(decidim)
o Mapatge col·lectiu
o Activitats participatives 
interseccionales
o Etc.

- Calculo [InPar]: Siste-
ma Encreuament de les 
perspectives quantitativa i 
qualitativa
- Elements transversals

o Comunicació
 Comunicació del procés 

col·laboratiu
 Comunicació continua-

da (carrer que parla)
o Coordinació

 Resta d’equips
 Ajuntament i Junta de 

Districte

Durada: 4 mesos + 2 mesos 
redacció Avant Projecte
Actuacions de la fase

- Revisió de la proposta del 
concurs segons Diagnòstic> 2a 
proposta esquemàtica > Vali-
dació i contrast tècnic-política 
+ avaluació de viabilitat > 3a 
versió esquemàtica
- Procés de disseny col·laboratiu

o Reunions Grups Motor i Inter-
departamental >Taller dissenyo 
col·laboratiu > Elaboració de 4a 
proposada > Validació i con-
trast tècnic-política + avaluació 
de viabilitat > Taller contrasti i 
validació > Redacció del Avant 
Projecte (2 mesos)

- apropiació ciutadana i model 
de cogestió

o Treball participatiu: grup 
motor, agents i grup interdepar-
tamental
o Elaboració del procediment

- Actuacions mentrestant:
o Treball participatiu: grup 
motor, agents i grup interdepar-
tamental
o Definició tècnica d’actuacions
o Taller de contrast i priorització 
de les actuacions

- Elements transversals
o Anàlisis viabilitat i control de 
costos
o Coordinació Resta d’Equips 
+ Responsables municipals 
(Ajuntament + Junta)
o Comunicació continuada 
(el carrer que parla) + procés 
col·laboratiu

Durada: redacció del projec-
te d’execució (3 mesos)
+ d’execució d’obres
Actuacions de la fase
- Presentació públic del 
Avant Projecte >

o Validació i contrast amb 
tècnics i polítics de les 
proposta i avaluació de la 
viabilitat dels canvis 

- Definició del sistema d’ava-
luació i seguiment

o Òrgan de seguiment:
o Eines de seguiment:
 sistema [InPaR]

• Indicadors ambientals
• Indicadors d’ús 
• Indicadors per a evitar 
efectes no desitjats (gentri-
ficació)
• Anàlisi qualitativa de la 
transformació urbana (parti-
cipació ciutadana)

 Actuacions del mentres-
tant i d’apropiació
- Redacció del projecte 
d’execució d’obra
- Contractació de les obres: 
licitació pública i adjudicació
- Execució de les obres per 
fases
- Elements transversals

o Anàlisis viabilitat i control 
de costos
o Coordinació Resta 
d’Equips + Responsables 
municipals (Ajuntament + 
Junta)
o Comunicació continua-
da (el carrer que parla) + 
procés col·laboratiu



ATRIBUTS, ACTUACIONS I INDICADORS DEL MODEL  > >
Inclusiva. Fem una ciutat diversa i inclusiva incorporant la perspectiva de gènere interseccional i la cura en el disseny urbà.

Natural. Fem una ciutat que recupera espais verds i espècies autòctones com a part del seu patrimoni i que està preparada per 
a mitigar i reduir els efectes del canvi climàtic.

Amb mobilitat sostenible. Fem una ciutat que millora la vida de les persones i protegeix la seva seguretat facilitant les seves 
necessitats de mobilitat. Ho fem fomentant la mobilitat sostenible i activa.

Saludable. Fem una ciutat que, sobre tot, protegeix la salut de les persones i, fent-ho així, cuida també de la sostenibilitat 
econòmica i mediambiental.

Flexible. Fem una ciutat amb capacitat d’adaptar-se a les condicions canviants i als usos diversos de la ciutadania, amb poca 
jerarquització dels espais per permetre aquesta flexibilitat necessària.

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

· Nivell d'adequació: Accessibilitat i 
disseny universal
· Representació de residents en els 

· Usos de l'espai, barreres detectades i 
comportament.
· Percepció de seguretat (qüestionaris)
· % punts d'accés segurs
· ml tinerari accessible (> 1,5 m ample)

Redistribució de l'espai

40% vianants

40% verd i 
usos

20% plataforma 
única 

0% Espai exclusiu

100%
Recorreguts vianants rectilinis 
alineats en façana

Paviment tàctil (creus, 
punts de perill,  sense 
façana referent)

Recorreguts segurs 
infància

Accessibilitat plena

< < < < < <

Diversitat d'usos i persones

Espais intergeneracionals i de 
cuidats + usos quotidians 

Diseño universal Seguretat percebuda

Bona visibilitat, llegibilitat de 
l'espai i il·luminació

Ulls de la ciutat: + concurrència 
i control informal de l'espai

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

Diversitat d'usos

Espais d'estada, joc (lliure i 
espontani), trobada i 
contacte amb naturalesa

Flexibilitat a 
canvis 
d'intensitat, 
activitat, usos, 
renovacions

40% 
Espais adaptables

Adaptació 
a possibles 
usos no 
previstos concerts, i actes diversos  

Espais usos ocasionals

“Espai saló” 
x 3 = 
+ 1500 m2

Cogestió i mentrestant

Espais de coresponsabilitat 
de la ciutadania en la cura i 
l’extensió del verd

Actuacions del mentrastant

· % Versatilitat de l'espai i els seus 
elements
· Registre d'activitats puntuals i 
improvisades
· Existència de col·lectius gestionant o 
programant en l'espai
· Varietat activitats observades
· Intensitat d'usuaris de les diferents 
activitats

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

Vianants i bici
La prioritat en tota 
la secció és del 
vianant

Bicicleta i VMP: 
circulació en dos 
sentits.

Ancoratges segurs 

Carga y descarga
 Espais exclusius de 
càrrega i descàrrega 
en les creus >  la 
mobilitat comercial a 
l'interior excepcional

Plataforma única que permet 
la cohabitació de modes de 
transport sostenible i redueix la 
presència del cotxe i les seves 
velocitats

Trànsit privat 
d’origen i destí a la 
zona

Foment de la micro i 
ciclologística

Vehicle privatCalmat de trànsit

Disseny urbà 
per a reduir la 
velocitat: 
meandres, girs, 
plataforma 
única, guals, etc.

10 Limitació velocitat 
de tots els vehicles

· Repartiment modal
· Velocitats modals
· Superfície dedicada a aparcament i 
càrrega/descarrega
· Sinistralitat
· Percepció seguretat viària, comporta-
ment (diari de viatges)
· Interaccions entre modes, comporta-
ment, preferències revelades directes

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

Reducció de la contaminació

Reducció del trànsit motoritzat

< 40 g NO2/m! 
< 20 g PM10/m

< 53 dB

-90%

Estrès i ansietat
Espais amb 
trànsit reduït i 

+ tranquil·litat i 
seguretat

Espais per a la 
vida quotidiana i 
les cures, de 
contacte amb la 
naturalesa

Activitat física

Espais equipats 
per a l'activitat 
física

Paisatge atractiu, 
segur i equipat 
per a caminar 

Recorreguts longitudinals 
continus + transversals de 
prioritat per als vianants 

COVID-19
Espais saludables i 
segurs adaptats 
per a fer front a la 
pandèmia del 
coronavirus

Espais amplis que 
garanteixen la 
distància sanitària

• Nivells de Contaminació ambiental i 
acústica
• Superfície per persona: Espais de joc 
i estada, verd social
• Prevalença de malalties i factors de 
risc en població, per grups sociodemo-

• Estat de salut física i mental i nivell de 
benestar

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

Superfície Verd

Sup. plantada amb herbàcies, 
vivaces o arbustives.

verd

Escocells mín.

> 2x2 m2

> 10 m2/hab
> 50% 

4 m2

45%

15 m2

Sòl permeable i DUS

Sòl permeable

Unitats mínimes 

Drenatge urbà 
sostenible

Reg automatitzat: aigües del 
freatico i de subase aljub

Vegetació i biodiversitat

Espècies adaptades i resistents 
en funció de les condicions 
microclimàtiques de cada espai

Elements 
potenciadors de la 
biodiversitat i la 
fauna urbana

Energia
Generació d'energia 
verda a partir de 
panells fotovoltaics, 
paviment 
piezoelèctric en les 
creus

Lluminàries de baix 
consum i alt 
rendiment

· % Percentatge de sòl permeable
· Qualitat dels materials: drenatge, 
permeabilitat
· % Biodiversitat
· Núm. d'espècies plantades
· Balanç energètic (E generada /E 
consumida)
· Consum d'aigua

Eixos verds, carrers de vida 



Llegible. Fem una ciutat d’espais que 
siguin llegibles i comprensibles, que 
puguin ser reconeguts, apresos i recor-
dats i, així, assumits com a propis per la 
ciutadania.

Patrimonial. Fem una ciutat conscient 
de la seva història i l’imaginari construït 
en comú i la fem, per això, partint d’ele-
ments existents i patrimonials i afegint 
uns altres que acabin sent-ho.

Pròspera. Fem una ciutat en la que sa-
lut i economia van de la mà i en la que 
les actuacions tenen en compte també 
les necessitats del comerç de proximitat 
i busquen un desenvolupament econò-
mic just i solidari.

Eficient. Fem un ciutat resilient i eficient a partir d’una proposta de materials durables i de baix impacte, gràcies a una metodo-
logia de control de costos rigorosa i solvent, aplicada amb èxit en projectes similars.

 METODOLOGIA EN LA DETERMINACIÓ DEL COST DE LA PROPOSTA

ACTUACIONS

INDICADORS 

Control dels preus de 
l'habitatge i processos 
especulatius

Preservació de la 
comunitat i activitat 
quotidiana

!! !!

Activitat econòmica

Espais delimitats per a terrasses, mercat 
ambulant, etc.

Potenciació comercio proximitat + emprene-
doria: atracció de nous negocis en sòcol 
comercial

• Indicadors per a evitar efectes no desitjats augment 
de preus/ pèrdua d'activitat quotidiana
• Quantitat i qualitat de l'activitat econòmica local
• Registre de la dinàmica econòmica local:

ACTUACIONS

INDICADORS 

Conservació d'elements identitaris

Conservació de preexistències: 
panot,  arbrat d’alineació, etc. om a 
referències per a la reurbanització

Integració  dels elements 
patrimonials i arqueològics

Proposta amb tres 
materialitats principals: Gris 
(panot/ formigó porós), 
Marron (terra solguda) 
Verda (plantació)

Imatge urbana neutra i senzilla

• Control de paràmetres històrics i patrimonials
• Grau de reconeixement

• Memòria històrica en l'espai públic

ACTUACIONS

INDICADORS 

Elements i mobiliari urbà

• Elements singulars: núm. senyals, punts informatius i 
monuments o intervencions artístiques / m" 
• Perspectives i visuals, nivell d'impacte visual.
• Usos de l'espai i comportament

comunicació i interpretació dels nous 
usos

Pautes sobre pregnancia, diferencia-
ció i llegibilitat per a la prescripció i 
disseny del mobiliari

Recomanacions generals per a la 

diferents trams i punts de decisió

Recomanacions generals per a 
l'encàrrec de recursos d'orientació, 
interpretació i informació

PROGAMA I BASE 
DE PREUS

FIABILITAT

COMPLITUD

ESTRUCTURACIÓ

Es treballarà amb format TCQ i la última versió del BEDEC
Reunions de seguiment cada 15 dies. Avís en cas de desviacions econòmiques
Informe mensual inclourà comparatiu econòmic entre PREU 0 i pressupost actualitzat
En fase d’AvantprojecteE n fase de Projecte Constructiu

1 i 2) Amidaments detallats a partir de les 
partides del BEDEC. Noves partides a partir de 
altres bancs (IMU, Infraestructures, etc.) però 
preus adaptats al BEDEC per evitar incon-
gruències. Partides especials en base a preus 
de fabricant però sempre base del BEDEC.
3) Solució consensuada amb companyia. 
Desglossament en obra civil per partides d’obra 
dins el pressupost, obra mecànica es deriva al 
PCA.

Comparatiu quinzenal entre PREU 0 (últim pressu-
post Avantprojecte i l’actualització del pressupost 
Informe mensual inclourà seguim econòmic entre 
capítols de PREU 0 i pressupost actualitzat
Detall de les desviacions observades

1) Determinació PREU 0: estimació econòmica per 
capítols a partir de ratis obtinguts d’experiències 
anteriors a Barcelona
2) Desenvolupament de les partides amb major 
repercussió en el projecte > ús de partides amb major 
detall amb unitat de mesura en funció del cas, contrast 
de preus amb BEDEC i fabricants
3) Afeccions extraordinàries (p.e. SSAA): valoració en 
funció d’experiències, posteriorment, contrast amb la 
companyia

Comparatiu quinzenal entre PREU 0 i l’actualització 
del pressupost.
Informe mensual inclourà seguim econòmic entre 
capítols de PREU 0 i pressupost actualitzat
Afeccions extraordinàries, avís immediat a BIMSA

Estructura del pressupost en capítols i subcapítols en funció de les necessitats del projecte i de forma 
consensuada amb BIMSA. Important el desglossament amb fases d’execució si es dona el cas.

INDICADORS 

A
CT

U
A

C
IO

N
S

· Grau de benestar tèrmic
· Adequació del mobiliari urbà
· Conservació del mobiliari urbà
· Diversitat de la vegetació
· % Ombra
· m" verd/*hab
· Usos de l'espai i comportament
· Percepció de confort

2 ubicacions de 5 
contenidors en 
les creus de l'eix

Accés 
exclusiu 

residents i 
emergències. 
Serveis en les 

creus

Serveis urbansConfort lumínic
Em: > 10-20 lux 
en tots els 
recorreguts

Il·luminació 

sostenible

Sense espais foscos ni 
contrallums.

Paviments 
fonoabsorbents

Reducció soroll< 53 dB

Confort acústic

Criteris d’ergonomia, accessibili-
tat i de gènere

Mobiliari urbà

Confort tèrmic

sup. ombra 
a l'estiu

80 %

verd (adaptat 
i resistent)

Paviments 
dissipadors de 
calor

+ aigua20 % 

Confortable. Fem una ciutat que s’adapta a les persones i no al contrari, garantint així les seves necessitats de confort, segu-
retat i serveis.

Eixos verds, carrers de vida 



MÒDULS D’INTERVENCIÓ

Cada mòdul parteix d’una 
estructura base, que 
s’adapta a les preexistències 
i a les diferents necessitats 
urbanes:

Es tracta d’una 
transformació tram a tram 
a través de Mòduls 
Funcionals d’Intervenció. 
Aquesta matriu serveix 
com a guia per a la 
implementació de cada 
mòdul en l’eix a partir de 
les preexistències i la 
informació procedent dels 
indicadors i la participació 
ciutadana.

ENCREUAMENT

En l’encreuament amb altres 
carrers els mòduls 
s’adaptaran a la geometria 
de les cruïlles per a garantir 
la continuïtat de l’eix verd i 
els principals serveis urbans.

MOBILITAT I CONNECTIVITAT NATURALITZACIÓ PAISATGE I LLEGIBILITAT INFRAESTRUCTURA URBANAUSOS COMPLEMENTARISACTIVITAT QUOTIDIANA

ACCÉS A EDIFICIS

Portal

Aparcament interior

EQUIPAMENT

Equipament o espai 
d’elevada afluència

ACTIVITAT ECONÒMICA

Hosteleria

Local comercial

ALTRES PREEXISTÈNCIES

Solar o façana sense 
activitat

Espais patrimonials

PREEXISTÈNCIES

Espai públic vinculat a l’accés 
residencial o d’oficines i llocs de 
treball es configura per garantir l’ús 
quotidià, el trànsit transversal i 
l’accés de vehicles origen-destí 
prioritari.

Front a un equipament, l’espai 
d’estada s’amplia, generant una 
petita plaça dins l’eix verd. L’espai de 
cohabitació se separa i, en cas 
necessari, s’amplia per facilitar la 
càrrega i descàrrega de passatgers.

Es defineixen espais per al 
desenvolupament d’activitats 
vinculades amb l’activitat en façana 
(terrasses, parades, quioscos, etc.), 
respectant les llicències existents i 
fomentant la convivència amb els 
altres usos urbans no lucratius.

El model s’adapta front a 
singularitats urbanes, com ara 
edificis patrimonials, solars buits o 
edificis sense activitat a façana.

PALETA D’ELEMENTS DEL 
MODEL

Activitat quotidiana

estar
Espai tranquil per a l’ús quotidià: 
joc, trobada, descans,...

joc lliure
Espai amb vegetació on és 
possible desenvolupar activitats 
lúdiques i de lleure no dirigides.

entretant
Espai sense ús definit per al 
recolzament temporal d’activitats 
quotidianes i possibles usos no 
previstos.

Usos complementaris

activitat econòmica
Ús vinculat a l’activitat en 
façana: terrasses, parades, ...

equipament específici
Infantil, esportiu, cultural, caní, 
etc. Definit segons les 
necessitats detectades en el 
procés (veure pàgina 2)

activitat cogestionada
Espai per a usos veïnals derivats 
del procés (veure pàgina 2)

Mobilitat i connectivitat

càrrega i descàrrega 
de persones i mercaderies

bicicleta i VMP
aparcaments segurs i 
microinfraestructura 

accés a aparcaments-
Trànsit d’origen-destí de prioritat 
residencial, cures i de feina
ciclologística 

serveis urbans 
i d'emergència

Naturalització

verd estructural
vegetació robusta que 
organitza l’espai.
verd en moviment
vegetació mixta amb usos 
diversos: joc, estada, etc.
verd temporal
prat amb gestió diferenciada
verd productiu
associat a usos de cogestió: 
hort urbà, jardí educatiu.
microinfraestructura 
per a fauna

Paisatge i llegibilitat

senyalització en 
paviment

suport a la comunicació

element informatiu
físic i online

camí escolar

recorregut segur

Infraestructura urbana

paviment permeable
transitable

 DUS 
Drenatge urbà sostenible

font

gestió de residus

generació d’energia 
paviment piezoelèctric i panels 
solars 
pèrgola 

punt WIFI 

El mobiliari que composa 
aquesta paleta es basa en 
elements disponibles en els 
catàlegs municipals, treta de 
peces de disseny singular, com 
ara el tòtem multifuncional o els 
nous espais d’equipament 
específic o per usos no 
previstos.

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

Tram lent
Material principal: panot

Tram renaturalitzat
Material principal: permeable

Tram de cohabitació
Material principal: formigó porós

Ús temporal: 
contenidor de residus

ES
C

O
LA

C
. S

A
LU

D

Ús temporal: 
aparcabicis

Ús no previst: 
ampliació d’activitat

ES
C

O
LA

Activitat cogestionada 
*PROCÉS PARTICIPAT

Ús vinculat a equipament
*PROCÉS PARTICIPAT

Ús vinculat al teixit veïnal 
*PROCÉS PARTICIPAT

Terrassa

ES
C

O
LA

Arbolat existent

Hort 
educatiu

Vegetació estacional 
associada al joc lliure

Nou arbolat

ES
C

O
LA

Comunicació de 
transformacions

Jardí d’aromàtiques Porta a porta o sistema 
sostenible de recollida 
de residus

ES
C

O
LA

Compostatge 
comunitari 

Panels solars

Paviment 
permeable

Presa de retenció 
DUS

plataforma 
única

Càrrega i descàrrega 
de persones

Ciclologística i càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Espai de suport a serveis
d'emergència
i altres serveis urbans

88
86

Espai de trànsit únicament per a vianants i 
ajustat a la seva velocitat, associat a façana, 
on es desenvolupen les principals activitats 
quotidianes.

Espai permeable verd-marró que acull usos 
urbans diversos conjuntament amb 
diferents tipus de verd urbà.

Espai de trànsit de diferents modes de 
transport a velocitat reduïda , amb prioritat 
per a vianants.

ESTRATÈGIES D’APLICACIÓ  > > Eixos verds, carrers de vida 
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MÒDULS D’INTERVENCIÓ

Cada mòdul parteix d’una 
estructura base, que 
s’adapta a les preexistències 
i a les diferents necessitats 
urbanes:

Es tracta d’una 
transformació tram a tram 
a través de Mòduls 
Funcionals d’Intervenció. 
Aquesta matriu serveix 
com a guia per a la 
implementació de cada 
mòdul en l’eix a partir de 
les preexistències i la 
informació procedent dels 
indicadors i la participació 
ciutadana.

ENCREUAMENT

En l’encreuament amb altres 
carrers els mòduls 
s’adaptaran a la geometria 
de les cruïlles per a garantir 
la continuïtat de l’eix verd i 
els principals serveis urbans.

MOBILITAT I CONNECTIVITAT NATURALITZACIÓ PAISATGE I LLEGIBILITAT INFRAESTRUCTURA URBANAUSOS COMPLEMENTARISACTIVITAT QUOTIDIANA

ACCÉS A EDIFICIS

Portal

Aparcament interior

EQUIPAMENT

Equipament o espai 
d’elevada afluència

ACTIVITAT ECONÒMICA

Hosteleria

Local comercial

ALTRES PREEXISTÈNCIES

Solar o façana sense 
activitat

Espais patrimonials

PREEXISTÈNCIES

Espai públic vinculat a l’accés 
residencial o d’oficines i llocs de 
treball es configura per garantir l’ús 
quotidià, el trànsit transversal i 
l’accés de vehicles origen-destí 
prioritari.

Front a un equipament, l’espai 
d’estada s’amplia, generant una 
petita plaça dins l’eix verd. L’espai de 
cohabitació se separa i, en cas 
necessari, s’amplia per facilitar la 
càrrega i descàrrega de passatgers.

Es defineixen espais per al 
desenvolupament d’activitats 
vinculades amb l’activitat en façana 
(terrasses, parades, quioscos, etc.), 
respectant les llicències existents i 
fomentant la convivència amb els 
altres usos urbans no lucratius.

El model s’adapta front a 
singularitats urbanes, com ara 
edificis patrimonials, solars buits o 
edificis sense activitat a façana.

PALETA D’ELEMENTS DEL 
MODEL

Activitat quotidiana

estar
Espai tranquil per a l’ús quotidià: 
joc, trobada, descans,...

joc lliure
Espai amb vegetació on és 
possible desenvolupar activitats 
lúdiques i de lleure no dirigides.

entretant
Espai sense ús definit per al 
recolzament temporal d’activitats 
quotidianes i possibles usos no 
previstos.

Usos complementaris

activitat econòmica
Ús vinculat a l’activitat en 
façana: terrasses, parades, ...

equipament específici
Infantil, esportiu, cultural, caní, 
etc. Definit segons les 
necessitats detectades en el 
procés (veure pàgina 2)

activitat cogestionada
Espai per a usos veïnals derivats 
del procés (veure pàgina 2)

Mobilitat i connectivitat

càrrega i descàrrega 
de persones i mercaderies

bicicleta i VMP
aparcaments segurs i 
microinfraestructura 

accés a aparcaments-
Trànsit d’origen-destí de prioritat 
residencial, cures i de feina
ciclologística 

serveis urbans 
i d'emergència

Naturalització

verd estructural
vegetació robusta que 
organitza l’espai.
verd en moviment
vegetació mixta amb usos 
diversos: joc, estada, etc.
verd temporal
prat amb gestió diferenciada
verd productiu
associat a usos de cogestió: 
hort urbà, jardí educatiu.
microinfraestructura 
per a fauna

Paisatge i llegibilitat

senyalització en 
paviment

suport a la comunicació

element informatiu
físic i online

camí escolar

recorregut segur

Infraestructura urbana

paviment permeable
transitable

 DUS 
Drenatge urbà sostenible

font

gestió de residus

generació d’energia 
paviment piezoelèctric i panels 
solars 
pèrgola 

punt WIFI 

El mobiliari que composa 
aquesta paleta es basa en 
elements disponibles en els 
catàlegs municipals, treta de 
peces de disseny singular, com 
ara el tòtem multifuncional o els 
nous espais d’equipament 
específic o per usos no 
previstos.

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

Tram lent
Material principal: panot

Tram renaturalitzat
Material principal: permeable

Tram de cohabitació
Material principal: formigó porós

Ús temporal: 
contenidor de residus

ES
C

O
LA

C
. S

A
LU

D

Ús temporal: 
aparcabicis

Ús no previst: 
ampliació d’activitat

ES
C

O
LA

Activitat cogestionada 
*PROCÉS PARTICIPAT

Ús vinculat a equipament
*PROCÉS PARTICIPAT

Ús vinculat al teixit veïnal 
*PROCÉS PARTICIPAT

Terrassa

ES
C

O
LA

Arbolat existent

Hort 
educatiu

Vegetació estacional 
associada al joc lliure

Nou arbolat

ES
C

O
LA

Comunicació de 
transformacions

Jardí d’aromàtiques Porta a porta o sistema 
sostenible de recollida 
de residus

ES
C

O
LA

Compostatge 
comunitari 

Panels solars

Paviment 
permeable

Presa de retenció 
DUS

plataforma 
única

Càrrega i descàrrega 
de persones

Ciclologística i càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Espai de suport a serveis
d'emergència
i altres serveis urbans

88
86

Espai de trànsit únicament per a vianants i 
ajustat a la seva velocitat, associat a façana, 
on es desenvolupen les principals activitats 
quotidianes.

Espai permeable verd-marró que acull usos 
urbans diversos conjuntament amb 
diferents tipus de verd urbà.

Espai de trànsit de diferents modes de 
transport a velocitat reduïda , amb prioritat 
per a vianants.
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PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



CONCURS DE PROJECTES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL DOCUMENT DE MODEL D’ESPAI PÚBLIC 
DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA SUPERILLES - EXP. NÚM. 611.2020.018

15

4m 6m2% 1%
3.6m 2.4m 4m

1. Panot
2. Encintat de granet
3. Encintat de formigó
4. Bancs de formigó i fusta 
(possible reutilització d’elements d’urbanisme tàctic)
5. Gandules de fusta
6. Grades de fusta
7. Fanal eixample amb base de granet
8. Superfície permeable de material granular 

18. Línia de rigola
19. Punt d’aigua (font i columnes de vaporització)
20. Serveis existents a vorera
21. Clavegueram existent
22. Subbase de Tot-U
23. Vidres fotovoltaics a façana sud
24. Panells fotovoltaics a coberta
25. Locals en PB de suport als eixos verds

1 1699 2 10 171718 1810 2 4 13 1515 13131414 1413 574 57 38 19 88 31 6 12 126 1111 15

9. Plataforma prefabricada de formigó per a terrasses 
10. Paviment ecològic d’àrids estabilitzats. (*)
11. Contenidors
12. Càrrega i descàrrega
13. Vegetació arbustiva de perímetre
14. Vegetació herbàcia central
15. Nou arbrat
16. Guals aparcaments privats
17. Embornal

26. Rasa d’infiltració (mòduls prefabricats)
27. Sòl millorat
28. Connexió sobreeixidor
29. Pou de drenatge
30. Terra Vegetal
31. Gual creuament plataforma única

4

2122 26 15281031 252293013 14 15827 20

24
23

31

31

Secció transversal - 1.150Secció longitudinal - 1.300

Recorreguts i usos

Estratègia de connectivitat ecològica

Illetes de biodiversitat

Stepping stones

Parc 
Urbà

Parc 
Urbà

Gestió de l’aigua

0 1,5 7,5 m0 3 15 m

Planta general - 1.750
0 7,5 37,5 m
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FLUX DE VIDA 

La proposta és un canvi de model i comprensió del carrer actual de l’Eixample, per tornar a posar les 
persones i la vida en el centre del carrer. 

La transformació es basa en les fixar les condicions, aprofitar els recursos i establir unes noves 
interaccions. 

El nou model procura el lloc necessari on repensar les relacions entre la ecologia, el cicle de l’aigua i 
l’espai públic, des d’on generar una ciutat més saludable.  

El plantejament és respectuós vers la concepció i evolució de l’Eixample de Cerdà, és sistèmic i es pot 
replicar, perquè es pensa de forma global, i és flexible, en quant a la capacitat d’adaptació a diferents 
realitats, presents i futures. 

El projecte s’articula a través de la renovació, no només de la superfície, sinó també del seu subsòl 
garantint que el carrer esdevingui una infraestructura verda i de gestió de l’aigua i el suport de noves 
activitats socials i dels seus serveis, un nou FLUX DE VIDA. 
 

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC  

La proposta re configura l’espai públic com a generador de qualitat ambiental i d’interaccions socials. 
En aquesta nova visió, la ciutadania i la seva activitat es prioritzen respecte els vehicles, en lloc de quedar 
relegades a les voreres, on el seu ús es limita avui als recorreguts funcionals a peu i a una estada 
fortament depenent de la restauració. Es modifica la situació actual, on els carrers funcionen com a flux 
viari, cap a una proposta que inverteix aquesta situació, per a configurar un flux de vida, on s’incentiven 
les funcions ecològiques i l’activitat humana. S’esdevé una nova comprensió de l’espai públic, ja no com 
a carrer, sinó com a ecosistema urbà al servei de les persones. La nova configuració té en compte les 
condicions ambientals existents i les que es volen incentivar, per aportar els recursos necessaris per la 
vida i facilitar un univers d’interaccions que permeti als humans desenvolupar saludablement el cicle vital. 

Es planteja un patró de disposició del verd i àrees d’usos, que es repeteix al llarg de l’àmbit, adaptant-se 
a les situacions concretes, de manera que és alhora versàtil i de fàcil replicabilitat : 

FLUX ecològic: Les línies estratègiques de la proposta impliquen menys cotxes i més verd, amb la 
relativa disminució de l’alliberament de CO2 a l’atmosfera contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i la 
provisió d’espais frescos per esmorteir els efectes de les onades de calor. Alhora es redueix la petjada 
ecològica de la ciutat, que porta associada un actitud insolidària sobre altres territoris. La proposta es 
basa en donar resposta a les condiciones ambientals de l’hàbitat urbà, des de la insolació fins a la 
disponibilitat d’aigua, potenciant els serveis ecosistèmics i la biodiversitat que confereix riquesa i 
resiliència, amb més autosuficiència i menys intervenció. 

FLUX social: Estratègicament el plantejament de la proposta s’orienta a recuperar l’espai imprescindible 
per incentivar un nou model relacional. Es proposa equipar els espais de cures (joc, repòs, prendre el sol, 
interactuar, donar suport mutu...) i posar en valor les diversitats (per edat, capacitats, lloc d’origen...), 
contemplant l’univers de realitats i necessitats existents. S’habilitaran espais polivalents que puguin 
adaptar-se a diferents situacions i usos, com realitzar activitats escolars a l’exterior (necessitat detectada 
amb la recent pandèmia) o bé per reunir-s’hi una entitat de barri. Es tindrà present en el disseny concret 
del nou espai públic la percepció de seguretat, especialment considerant la perspectiva de gènere, 
mantenint en tot moment les visuals obertes sense espais cecs i amb il·luminació ben adaptada a les 
diferents situacions horàries. 

Aquests dos fluxos anteriors incideixen en la salut de les persones, des de l’apaivagament del soroll de 
fons i l’estrès que provoca, fins a la reducció de contaminats atmosfèrics, passant per la salut psicològica 
que proveeix el contacte diari amb la natura i per la salut social que es deriva de la interacció humana. 

El verd urbà es configura contemplant l’accés a itineraris que aportin una experiència sensorial entre 
colors, olors i sons d’aus que varien al llarg de l’any. 

En síntesi, la proposta s’articula al voltant de la millora de l’habitabilitat, el confort i la qualitat de vida en 
un nou espai púbic urbà que té cura de les persones.  
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ORDENACIÓ DEL FLUX  
La proposta ordena els dos fluxos descrits anteriorment i proposa una asimetria derivada del diferent 
assolellament degut a l’orientació de la trama, de la disponibilitat d’espai per a la gestió sostenible de 
l’aigua i de la localització adequada per les activitats socials i els serveis. 

La façana muntanya disposa de millors condicions de radiació solar, determinant la ubicació de les zones 
de més dimensió, tant pels espais ecosistèmics com pels espais socials. 
La façana mar acull els espais de menor dimensió on s’ordenen els serveis. 

L’eix es pensa com a una globalitat, on cada element es situa segons el be comú de la intervenció. 

La proposta contempla el manteniment dels 4m de vorera de panot, els arbres i lluminàries existents i 
concentra la transformació en els 12m centrals i en plataforma única, on es situen espais de 6 metres 
d’amplada a la façana muntanya i espais de 2,4m a la façana mar, deixant un pas de mobilitat mixta de 
3,6m pel recorregut de lleure de vianants, els vehicles de serveis, l’accés del veïnat i garantint el 
subministrament de béns. 

Ambdós fluxos es complementen amb la proposta d’ocupació dels espais, amb més presencia d’espais 
socials en el centre del carrer i amb més presencia d’espais ecosistèmics a les cruïlles, on les condicions 
ambientals son més favorables. En el tram central del carrer i lluny de la perillositat del trànsit de les 
cruïlles, es situen les activitats més dinàmiques. Les interaccions de mobilitat més lenta es col·loquen 
més properes a les cruïlles, on millora la percepció de seguretat. 

Les cruïlles (respectant el pas del viari que creua), es configuren amb una tipologia variable i adaptable, 
depenent de les necessitats, atenent especialment a escoles o punts que puguin aplegar més persones. 

Els eixos (carrer) acullen les àrees d’estada, de joc i espais polivalents que s’intercalen entre el verd. 

La superfície permeable és del 25% i la superficie vegetada del 18% en el total de l’eix. 
La superfície permeable és del 50% i la superficie vegetada del 35% en el total de l’actuació. 
El 100% de l’aigua de pluja del carrer es gestiona dins del propi àmbit. 
 

2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL  

La nova comprensió de l’espai públic s’aborda com a ecosistema que vetlla per la sostenibilitat de la vida, 
tal i com s’ha introduït en el punt anterior. La transformació es basa en fixar les condicions, aprofitar els 
recursos i establir unes noves interaccions. 

El concepte del projecte és genèric i sistèmic, en tant que flexible i replicable per a tots els eixos verds, i 
el seu valor potencial és a escala de ciutat, més enllà del propi àmbit d’actuació. 

Aquest enfoc assegura l’estabilitat dinàmica de l’hàbitat urbà i proveeix de manera sostinguda els serveis 
ecosistèmics que ara manquen, tenint especialment en compte els aspectes següents: 

Insolació i confort tèrmic. Existeixen diferències en la radiació incident al llarg dels carrers, de les seves 
façanes i al llarg de l’any, permetent optimitzar l’habitabilitat de l’àmbit amb: 
_ La ubicació de les àrees d’estada i la disposició del mobiliari urbà, situant-se principalment exposades 
al sol a l’hivern i sota les capçades dels arbres caducs existents a l’estiu, a fi de generar espais d’estada 
i passeig confortables a nivell tèrmic. 
_ La disponibilitat de llum solar es té en compte per a la selecció de les noves espècies de flora més 
adients en cada espai, en tant que permet els processos de fotosíntesi i d’evapotranspiració com a bomba 
d’extracció d’aigua i nutrients inorgànics del sòl.  

Cicle de l’aigua. L’objectiu de la proposta és afavorir un cicle de l’aigua més natural, que potenciï la 
retenció en el sòl i el subsòl, millorant la disponibilitat d’aigua per a la vegetació, reduint el risc d’inundació 
i disminuint el cabal a evacuar pel clavegueram. Aquesta aproximació, a més, ve incentivada pel fet que 
a la conca mediterrània l’aigua és un factor limitant, amb un valor estratègic superior, si bé puntualment 
rebem precipitacions d’intensitat important, fet que fa que calgui incentivar –i no reduir com s’ha fet fins 
ara– la capacitat d’absorció de l’aigua en la vegetació i la infiltració en el sòl. 
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La proposta aposta clarament per l’aplicació de criteris de drenatge sostenible, seguint la línia endegada 
fa anys per l’Ajuntament de Barcelona amb la implantació de tècniques de drenatge urbà sostenible, 
TEDUS, a la ciutat i creiem que és important que la transformació de l’eixample comporti també una 
millora en la gestió sostenible de l’aigua de pluja. 

La infraestructura de drenatge sostenible de l’aigua de pluja plantejada permet millorar-ne la gestió, 
reconeixent la trama urbana existent de l’Eixample. 

  
Les aigües que baixen per els carrers verticals de muntanya a mar s’intercepten en les cruïlles per 
repartir-les en els eixos horitzontals, on gestionen l’aigua evitant així l’acumulació de cabals aigües avall 
i l’aprofitament del recurs en la pròpia trama urbana.  

La infraestructura de drenatge sostenible gestiona el 100% de l’aigua de pluja de la seves superfícies. 
L’aigua es drena directament en superfícies permeables on es carrega el freàtic mitjançant pous 
d’infiltració. El sistema es regula amb una rasa d’infiltració continua i quan el sistema està saturat té un 
sobreeixidor a la xarxa de clavegueram. 
Veure esquema GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA  

L’aposta per la infiltració i recàrrega de freàtic reconeix i vetlla per l’explotació d’aquest recurs hídric 
reconegut com el de millor qualitat, menor vulnerabilitat i disponibilitat continuada per l’ajuntament en el 
Pla tècnic per l’aprofitament dels recursos hídrics alternatius a Barcelona.  

Es suggereix la possibilitat de col·locar un punt d’explotació de freàtic per al reg o neteja del carrer que 
pugui tancar el cicle de l’aigua dins la pròpia trama urbana. 

Verd urbà. Els darrers anys la re naturització urbana ha pres força com a via per a garantir els serveis 
ecosistèmics que el verd urbà, des d’una visió ecològica aplicada, proveeix. En aquest sentit, la proposta 
vetlla per permetre que la natura ens cuidi (fixant CO₂, millorant de la qualitat de l'aire, conservant el sòl, 
oferint benestar psicològic per la ciutadania, etc.).  

L’acumulació més gran de verd als extrems dels carrers i en les cruïlles, ben constituït amb NBS, actuen 
com a espais biodiversos amb valor de Stepping Stones de connectivitat ecològica al llarg del carrers. 
Un esquema reproduïble més enllà del tram ara objecte de concurs. En base a aquests salts, es facilita 
aquest procés lligat al moviment, actiu o més passiu, de les espècies, fins i tot acostant-lo als parcs i 
places on també s’hagi actuat en aquesta mateixa línia de verd funcional. Aquests espais-parc, 
presumiblement de major superfície de verd de qualitat, serviran com a difusors i embornals de la 
biodiversitat interns de la ciutat. D’altra banda, l’aposta ferma de concentrar el verd en els extrems dels 
carrers i en les cruïlles, fa que les distancies de salt entre els espais verds en cada tram quedin reduïdes 
i que, en conseqüència, el salt sigui més probable, contribuint a fer aquest procés ecològic de la 
connectivitat més eficient. 
Veure esquema ESTRATÈGIA DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA ( Steping Stones) 

En síntesi, es generaran petits ecosistemes d’alta estabilitat, amb valor paisatgístic i un menor cost de 
manteniment; per tal d’assolir-ho es plantegen els següents criteris: 

_Jardineria funcional. Aplicar des del seu enfoc les anomenades Solucions basades en la natura 
(NBS), orientada a generar ecosistemes resilients, on es permeten, en la mesura possible, els 
processos naturals de reciclat de nutrients, autoregulació de plagues, etc. 
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_Biodiversitat. Potenciada des de la tria d’espècies, per a que pugui proveir així més serveis 
ecosistèmics diferents i complementaris, sempre considerant les limitacions presents. 
_Plantes autòctones. Prioritzar l’elecció per proveir petits hàbitats propis del territori (sense pretendre 
reproduir-lo fidelment a el 100% sinó reflectint-se en ells), i que al seu torn permeten preservar la fauna 
autòctona i articulen els carrers com a canals de moviment d’espècies. 
_Tipus d’elements del verd. Es diferencien bàsicament els següents: 

Arbrat viari: es manté l’existent i en certs punts es combina amb espècies baixes al voltant dels 
peus que millorin les condicions del sòl. La conservació i l’augment puntual de l’arbrat de fulla 
caduca permet maximitzar l’entrada de llum i calor a les estacions fredes. 
Jardins funcionals d’arbustos baixos: es van intercalant als trams de carrer amb les àrees 
d’estada. Basats en plantes mediterrànies pròpies de brolles mediterrànies, es configuren de 
manera que, tot i que les espècies són de port baix (0,4-0,6m), la impenetrabilitat entre arbustos 
dissuadeix el trepig i l’abandó de deixalles. 
Ecosistemes de cruïlla: es constitueixen en determinades cruïlles amb més superfície i estructura 
que els anteriors, contribuint a generar unes condicions i uns recursos per a espècies de flora i 
fauna més exigents. A més, incentiven que els processos vinculats al desplaçament d’espècies 
(connectivitat ecològica) es puguin donar. 
Fites – arbres/arbustos baixos de fulla perenne (olivera, arboç, garric o llentiscle): s’ubiquen de 
forma aïllada a fi d’aportar certs serveis ecosistèmics al llarg de tot l’any, tals com mitigació del 
soroll, intercepció de contaminants, amagatall per aus a les capçades, punts d’ombra, etc., tot això 
sense impedir l’entrada de llum als habitatges circumdants gràcies a la seva mida limitada, ni 
generar punt cecs per situar-se aïllats. 

Energia. L’aprofitament d’energies renovables i l'ús racional de l'energia són objectius prioritaris, ja que 
cal reduir les emissions globals al voltant del 45% al 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes 
emissions netes nul·les al 2050 (IPCC, 2018). Per tant, es proposa: 

_S’estudiarà la possibilitat de generar energia renovable in situ mitjançant la instal·lació de panells en 
coberta o vidres fotovoltaics en façana en edificis públics o privats que produeixin un estalvi en la 
despesa energètica municipal.  
_Es mantenen els fanals per minimitzar costos, però es planteja la implantació de reguladors de flux 
horari i altres solucions per reduir la demanda d’energia. 

Enllumenat. És planteja mantenir les lluminàries Lira, considerades com a part del paisatge de 
l’Eixample, amb l’adaptació al LED que donen un consum acurat, amb una temperatura de color de 3.000K 
garantint una bona reproducció cromàtica i una atmosfera acollidora. A les cantonades s’adequa 
l’enllumenat en relació al seu nou ús. 
 

3. LA NOVA MATERIALITAT  

Els materials incorporats en la proposta son concordants amb les estratègies anteriorment plantejades, 
en la línia d’apostar per materials naturals, saludables, confortables i de producció sostenible. 

Recuperació del sòl i superfícies filtrants. 
Es proposa la recuperació i millora del sòl en les superfícies permeables amb la formació d’una capa de 
sòl estructural. S’aposta per les superfícies permeables, zones vegetades o zones amb material 
granular que son capaces d’infiltrar directament i es desestimen els paviments permeables, donat que 
en la ciutat de Barcelona els episodis de pluja solen ser majoritàriament d’intensitat alta, generant en pocs 
minuts la saturació dels paviments permeables, convertint-los en impermeables. 

Es proposa la gestió de l’aigua de les superfícies impermeables a través de les superfícies permeables 
de les zones vegetades que presenten topografia còncava que permeten laminar puntualment i que porten 
l’aigua fins als pous d’infiltració de graves que alimenten el freàtic. Els excedents es gestionen a través 
de la rasa drenant continua a base de mòduls d’infiltració, que regula el sistema i que es capaç de 
laminar puntualment en els episodis de pluja intensa i també està connectat a la xarxa de clavegueram 
com a sobreeixidor per a garantir l’evacuació de l’aigua i el bon funcionament del sistema. 
Veure SECCIÓ LONGITUDINAL DE LA PROPOSTA   
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Aquesta infraestructura potencia el paper del verd funcional generant en les zones vegetades els 
dispositius d’infiltració i recàrrega de freàtic, reforçant la idea que el manteniment del verd és el 
manteniment d’una infraestructura urbana. 

Materials no contaminants i de proximitat. 
Es proposa un paviment ecològic d’àrids estabilitzats, per al pas de mobilitat mixta, per l’espai central 
de lleure i les zones de serveis (càrrega i descàrrega i contenidors). Aquest paviment continu té l’aparença 
d’un material natural i una capacitat resistent adequada per trànsit rodat plantejat. Es faran assajos i es 
triaran les composicions i gruixos adients de paviments i bases, complint amb els requeriments 
municipals. El seu color busca una relació amb la terra argilosa característica del sòl de Barcelona. 

Solucions adaptables i reciclables 
Es situen plataformes prefabricades de formigó per a configurar les terrasses per a la restauració, 
modulars i per tant ampliables i de fàcil instal·lació i retirada. 
Es reutilitza el mobiliari urbà de les actuacions d’urbanisme tàctic 

Mobiliari urbà inclusiu  
Es proposa un mobiliari urbà polivalent i inclusiu que serveixi tant de banc, com element de joc i de relació 
i ajuda a conformar l’espai públic. Es situen en els límits de les zones vegetades cercant la proximitat de 
l’ombra i les optimes condicions ambientals i exercint de límit i protecció del verd urbà. 
Per la millora de la seva condició de refugi climàtic, aquests espais incorporen puntuals elements d’aigua 
com a fonts o vaporitzadors, capaços de refrescar l’ambient en períodes de calor. 
 

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES  

La proposta planteja la permanència de diferents aspectes relacionats amb qüestions d’identitat (memòria 
col·lectiva), de patrimoni, de paisatge i de sostenibilitat, d’optimització de recursos i de cicle de vida. 

La reforma de l’eix conserva tant voreres a banda i banda de 4m amb l’històric panot com l’alineació de 
l’arbrat i les lluminàries existents, elements que donen caràcter a l’espai urbà de l’Eixample. 
La nova proposta conserva l’eix de simetria i ordena a una banda les grans zones vegetades i d’activitats 
i a l’altra banda el pas de mobilitat mixta i la zona de serveis. 
La disposició dels bancs i el caminar de lleure a traves de la zona central, conservaran la profunditat de 
camp i la perspectiva de transitar per un carrer de l’Eixample. 
Es consideren que els carrers de l’Eixample com a el gran espai públic de Barcelona. L’arbrat de gran 
port, amb exemplars de més de cent anys, li dona identitat i li aporta els serveis d’una infraestructura 
verda (ombra, frescor, reducció de co2,...) influint el nostre benestar físic, social i mental. 
El panot és un element bàsic en la urbanització de la ciutat, lligat a la seva historia i quotidianitat, és un 
paviment durable, de fàcil manteniment i reposable, tenint en compte que pràcticament la totalitat dels 
seus serveis discorren sota la franja de vorera actual i mantinguda en la proposta. 
L’estructura de diamant dels xamfrans donada bàsicament per les façanes, es reconeguda en la nova 
urbanització i configuració del verd en aquests espais. 
La integració d’aquests elements identitaris, panot, arbrat i lluminàries, a la proposta es reflecteix també 
en altres apartats de la memòria i documentació gràfica. 
 

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS  

La proposta incorpora tots els requeriments necessaris per el funcionament de la ciutat, sense renunciar 
a l’aposta clara de la mobilitat a peu, que serà la preferencial i s’estructura de la següent manera: 
_Mobilitat funcional de vianants: Es mantenen les voreres de panot junt als edificis com a espais que 
faciliten la pauta de desplaçament habitual i l’accés i sortida de persones vinculades als edificis existents. 
_Mobilitat mixta: El vial desdibuixat que discorre tangent a l’eix, amb una velocitat màxima de 10 km/h, 
acull els recorreguts de lleure per a vianants i donarà accés als vehicles de servei, d’emergències, de 
recollida de residus i als vehicles de veïns amb garatge. Al considerar-se un vial amb una esporàdica 
presència de vehicles, entenem que serà un àmbit per on els vianants podran passejar en convivència 
amb bicicletes i altres vehicles de micro mobilitat (la materialitat d’aquest àmbit ajudarà al seu objectiu). 
En les cruïlles es prioritza la plataforma única generant guals per els viaris que creuen.  
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Entenem que pel caràcter cívic del carrer i per la velocitat màxima permesa, no serà una via efectiva de 
desplaçament metropolità, i que ciclistes i altres usuaris amb aquest propòsit, usaran altres eixos 
paral·lels. Per aquesta raó la proposta no defineix específicament un carril bici.  

Serveis. La proposta planteja una franja de 2,40m, adjacent al pas de mobilitat mixta, drenant, vegetada 
o no, amb la capacitat d’ubicar i endreçar els possibles serveis necessaris: 
_Àrees per càrrega i descàrrega i contenidors: S’ubicaran al llarg de la franja explicada, en la seva 
façana mar i en l’àmbit dels xamfrans, a ‘l’abric’ de la zona verda i allunyats de la façana, ens assegura 
una bon funcionament dels serveis i una menor molèstia pels veïns. El servei de carrega i descàrrega 
serà reglat en franges horàries, alliberant la resta del dia espais per parades ocasionals (passing place). 
_Terrasses per a la restauració. Es situaran dins de la franja esmentada, mitjançant unes plataformes 
de formigó mòbils i de fàcil instal·lació, ampliació i retirada. 
_Guals. S’assegurarà l’accés del vehicles dels veïns amb garatges dins l’àmbit  
_Usos de les plantes baixes. L’espai públic te una relació de continuïtat amb les plantes baixes generant 
sinergies que poden completar i millorar alguns dels seus usos per potenciar la proposta, com es 
suggereix a continuació, conscients de que la seva gestió és independent al projecte de reurbanització: 

Local veïnal, com ludoteques o centres de barri, que puguin interactuar o fer part de la seva activitat 
a l’exterior, alhora que emmagatzemen mobiliari esporàdic o temporal de suport a les activitats. 
Aparcaments de bicicletes o micro mobilitat, potenciant l’ús de transport net i minimitzant el 
problema de l’aparcament en superfície d’aquests vehicles en detriment de l’espai públic.  
Punt de gestió de missatgeria i paquets, endreçant també un model de negoci cada vegada més 
present a la nostra societat. 
Veure esquema RECORREGUTS I USOS 

 

6_ CONTROL DE COSTOS 
La metodologia de costos proposada pel projecte diferencia les fases de concurs, avantprojecte i projecte 
executiu. 
_Criteris generals i concurs. Es planteja una solució sobretot factible, de fàcil implementació i baix 
manteniment. 
La proposta es basa en processos constructius, materials, vegetació i mobiliari, testats i amb un 
pressupost acurats dins de l’experiència existent en l’obra de re urbanització.  
El cos acurat i reducció de costos s’aconseguiran mitjançant: 

_manteniment de 8 m. de voreres (40% de la secció), arbrat, il·luminació i instal·lacions existents. 
_reutilització de materials i mobiliari preexistent, incloent els elements (principalment bancs) 
emplaçats durant l’emergència sanitària. 
_no incorporació de grans arbres ni espècies costoses i especialment des del plantejament de 
Solucions basades en la natura que persegueix la reducció dels costos de manteniment en 
jardineria, per la minimització de podes i les molt baixes necessitats d’adobs o pesticides en 
comparació a la jardineria convencional 

_Avant projecte. S’incorporaran els criteris de l’Ajuntament de Barcelona i Bimsa. Es realitzaran 
pressupostos periòdicament aplicant ratis de les diferents solucions aplicades i consultant a possibles 
industrials per al control de costos en aquesta fase. 
_Projecte Executiu. Es redactarà aplicant els criteris requerits per Bimsa. S’aplicaran criteris del sistema 
de gestió de control de costos Lean: (1) estudi detallat del projecte (´leads meeting review’ setmanals) 
amb verticals i transversalitats; (2) identificació de costos vers necessitats (3) ubicació de bancs de 
referència (TCQ, Bedec-Itec); (4) revisió i càlcul del pressupost per detectar mancances o desviacions; 
(5) ús de programes específics i rutines de full de càlcul pròpies, per l’acceleració del procés; (6) 
elaboració mensual d’una actualització vertical, a on consolidar els paràmetres utilitzats i definir l’estat 
actual dins del procés del pressupost. 
_Implementació en obra. L’afectació de només els 12m centrals de l’eix (garantint en tot moment l’accés 
a plantes baixes), planteja una fàcil execució dels treballs, influint mínimament en la quotidianitat dels 
veïns. En una primera fase s’executarà el pas de mobilitat mixta i la franja de serveis adjacent, deixant en 
funcionament la superfície rodada superior. En la segona fase, amb el pas en servei, s’executarà la resta 
d’espai públic de l’eix. 
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Concurs nous eixos verds Superilles Barcelona
Lema Hexample 21

La present proposta de Definició del Model d’Espai Públic dels Nous Eixos Verds del Programa 
Superilles formalitzada en la reurbanització d’uns trams del carrer Consell de Cent es formula a partir 
dels següents punts.

FUNCIONALITAT.
La transformació del carrer Consell de Cant en un eix verd significa una nova funcionalitat 
diferenciada dins la trama isòtropa dels carrers de l’Eixample. Aquest nou eix verd es pot comparar
amb als passatges projectats en el seu dia per Cerdà com eixos verds entre la trama de carrers, 
dels que s’han executat molt pocs casos. Havien de ser espais amb circulació exclusiva de vianants 
i amb espais verds privats d’accés als habitatges. 
Les funcions de la trama Cerdà de permeabilitat i comunicació amb els nuclis perimetrals de la ciutat
de Barcelona és molt important, però la previsió de reorganització de la mobilitat permet pensar que 
alguns carrers de la trama poden tenir una nova funcionalitat. Els Eixos Verds són un primer pas 
per convertir els carrers en espais d’estada i de relació social més que en vies de comunicació, i 
aquests llocs d’estada incorporaran àmbits de lleure, de jocs, de trobada, de compartir, etc. més 
saludables i confortables.

EIXAMPLE CERDÀ.
La nova funcionalitat comporta una nova secció que, per sobre de tot, ha de tenir en compte el 
valor de les permanències i l’essencialitat de l’Eixample Cerdà. Entenem que el valor principal 
dels carrers de l’Eixample és la seva secció repartida equitativament entre els espais destinats als 
vehicles i als vianants, que canvien significativament en les cruïlles on es manifesta el valor més 
important del traçat Cerdà. Cerdà entenia el xamfrà com el punt de millora de la mobilitat dels 
vehicles i especialment dels moviments dels tramvies que havien de ser el vehicles del futur. A la 
vegada, els xamfrans havien de donar continuïtat a les façanes i permetre una excel·lent 
percepció del paisatge edificatori de la ciutat. No és casual que reconeixem els noms dels carrers de
l’Eixample pels exemples d’edificis que trobem a cada xamfrà.
Si entenem que tot procés de millora ha de ser el de sumar i/o afegir a lo anterior, podem concloure 
que la nova secció ha de mantenir el traçat de les voreres de 5m. paral·lelles a les façanes en tot el 
seu recorregut longitudinal, inclús en els xamfrans, i ocupar l’espai de ‘calçada’ pavimentat 
antigament amb llambordes. El panot de flors, l’arbrat de plàtans o lledoners, les xarxes de 
companyies i de serveis municipals i els punts d’enllumenat, resten intactes com elements de 
permanència. La nova funcionalitat es concentra en ‘ocupar’ la calçada i alliberar les voreres 
actuals de la pressió d’elements o objectes que l’ha anat envaint.
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MOBILITAT.
La mobilitat dels eixos verds l’entenem com Zona 10, i per tant zona de convivència de vehicles, 
bicicletes i patinets amb prioritat total del vianant. La circulació de vehicles d’accés de veïns i 
aparcaments estarà permès dins de cada tram però sense solució de continuïtat al llarg de tot l’eix. 
La circulació de bicicletes i patinets estarà permesa però sense carril segregat i/o especialitzat. Els 
moviments de càrrega i descàrrega de mercaderies es preveuen a les cruïlles com en l’actualitat, 
però a les zones d’aparcament reservat situades longitudinalment a l’eix dels carrers transversals al 
carrer Consell de Cent. L’aparcament de motos i ciclomotors també es preveuen en la mateixa 
disposició i situació que els aparcaments de càrrega i descàrrega, deixant lliures les voreres interiors
de qualsevol ocupació de vehicles de dues rodes, excepte de bicicletes.
Aquesta reducció de mobilitat de qualsevol tipus de vehicle a l’interior de cada tram de l’eix verd 
comportarà una millora de la vida urbana i uns espais d’estada més confortables així com l’aparició 
de nous usos cívics.

MATERIALITAT / PAVIMENTS.
La plataforma de la ‘calçada’, antigament pavimentada amb llambordes granítiques sobre llit de 
sorra, s’aixeca de nivell per aconseguir una plataforma única pavimentada amb llamborda de 
forma hexagonal allargada. La forma allargada de la nova llamborda reconeix la linealitat del 
carrer i la forma hexagonal reconeix el xamfrà a 45º de les cruïlles, integrant en un mateix polígon 
les dues directrius principals de l’Eixample. L’antic paviment de llambordes sobre sorra era un 
paviment drenant que permetia una oxigenació del subsòl. La permeabilitat de les juntes de sorra 
permetia la infiltració de l’aigua cap al subsòl, i per tant el cicle natural de l’aigua, i també millorava 
l’oxigenació edàfica. Malauradament, durant els anys en que el disseny de l’espai urbà era en funció
de l’ús i circulació dels vehicles rodats, es van substituir les llambordes per l’aglomerat asfàltic, 
-unes vegades estès sobre les mateixes llambordes i d’altres sobre una base de formigó-, obtenint-
se unes calçades totalment impermeables que no contribueixen a millorar la situació actual 
d’emergència climàtica. Recuperem doncs, la solució de pavimentació amb llambordes, però en 
aquest cas de formigó porós col·locat sobre llit de sorra i una base de geocel·les col·locades 
directament sobre la solera de formigó de la calçada actual –la qual s’enderroca de manera 
selectiva per generar les zones d’infiltració natural. Les geocel·les o hidrocel·les de polipropilé 
obtingut de plàstics reciclats i reciclables, substitueixen la capa de graves (exposades a la 
colmatació de fins i a la sedimentació desestructuradora al llarg del temps) i condueixen l’aigua cap 
a les rases longitudinals omplertes també amb geocel·les que infiltraran l’aigua al freàtic. La nova 
plataforma de llambordes de formigó porós sobre geocel·les serà una superfície permeable a la que 
es sumaran els parterres de terra vegetal sobre substrat drenant que també infiltraran aigua al 
freàtic. Els parterres actuaran com àrees de bioretenció inundables i, juntament  amb els escocells
ampliats fins a una superfície de 2m2 i el paviment permeable de llambordes, s’aconseguirà una 
superfície permeable quasi bé del 100%. Les llambordes de formigó porós de forma hexagonal 
tindran unes dimensions de 14x28x8cm, amb uns tetons de separació de 5mm que deixaran unes 
juntes seques de 10mm reomplertes de sorra.
A més del paviment de llambordes de formigó porós i els parterres de terra vegetal amb arbustatge, 
es proposen paviments de cautxú reciclat o de sorra de platja a les zones de jocs infantils, i de sauló
granític en altres zones d’activitats de lleure.
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MOBILIARI.
Es proposa un nou mobiliari lleuger i amb possibilitats de ser mòbil i adaptable segons el moment 
del dia i les necessitats dels usuaris. La referència concreta són les cadires dels Jardins de les 
Tulleries, dels Jardins de Luxemburg de Paris o Bellevueplatz a Zurich. Són cadires de tub metàl·lic 
de secció circular, molt lleugeres, de baix cost i bona ergonomia amb la virtut principal de ser 
totalment mòbils. Pot ser els hàbits i idiosincràsia de Barcelona no són els mateixos que a París o 
Zurich, i la referència només podrà ser el model de cadires i no tant la mobilitat. En tot cas, l’aposta 
per un tipus de seients lleugers i de baix cost és la que es proposa per aquest nou eix verd. Creiem 
que l’ocupació de l’espai urbà amb activitats privades com les terrasses de bar són totalment 
compatibles amb l’ús de l’espai públic i, fins i tot, beneficioses, però també creiem que aquests 
espais de lleure no han de ser exclusius dels bars i restaurants. Poden ser lliures, i una forma 
d’afavorir-ho és trobar una semblança i proximitat en el mobiliari, i per tant, en la proposta de 
cadires semblants a les de les terrasses de bar i/o a l’ambient domèstic, fent l’espai públic més 
apropiable pels veïns. 
És un tipus de mobiliari que al ser mòbil permet una adaptació i participació en la creació de 
l'espai públic per part dels usuaris. La disposició de les cadires mostra la forma en com s'ha utilitzat i
la relació que han establert els usuaris, és un mobiliari que deixa traces vives de l'ús i de la vida 
social del carrer.
També volem introduir un punt de reflexió per evitar l’ocupació invasiva i temàtica d’espais de 
restauració a la via pública, com ha ocorregut en altres indrets de la ciutat. Creiem que és important 
dissenyar una política de concessió de llicències que afavoreixin la diversitat i la convivència de tot 
tipus d’activitats a la via pública tan privades com públiques. 
Altres elements de mobiliari urbà com aparcament de bicicletes, papereres, fonts, quioscs de diaris, 
etc. seran els del Recull d’Elements de l’Ajuntament.

IL·LUMINACIÓ.
Es proposa mantenir els punts de llum existents a les voreres, però canviant el model de columnes i 
lluminàries. Les columnes seran el model Ful o similar de 5m i 7m amb projectors LED. Les 
columnes Ful permeten una disposició i diferents orientacions de varis projectors en una mateixa 
columna que permeten aconseguir uns bons rendiments lumínics i una paisatge de elements 
verticals metàl·lics més ‘naturals’, sobretot quan s’ajunten dos columnes de diferent curvatura que 
s’assimila més a formes arbòries.
En aquest projecte volem que el disseny de la il·luminació pugui resoldre necessitats bàsiques com 
la visibilitat i la seguretat, però a més que tingui en compte conceptes emocionals com la 
orientació, identitat i significat de l’espai per la ciutat i els ciutadans. On els valors intangibles de 
qualitat i sensorials de l’espai i del paisatge es pugin percebre per les persones.

ACCESSIBILITAT.
Es conserven els actuals guals granítics de vianants dels xamfrans i s’afegeix un nou gual també 
granític de 10m de longitud i 2m d’amplada situat a l’eix longitudinal del carrer. Si els guals existents 
asseguren la continuïtat del recorregut de les voreres de panot, el nou pas al centre de la cruïlla 
permet la continuïtat del recorregut de la nova plataforma. Podem dir que les noves cruïlles tindran 
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una estructura similar a les cruïlles de la Rambla Catalunya, en quant al nombre de passos de 
vianants i semaforització, que també permeten el recorregut longitudinal del rambla central i els 
recorreguts perimetrals del passeig en una mateixa fase semafòrica.
El pendent de la rampa del nou gual serà del 10% amb un recorregut de 140cm. Els 60cm restants 
per arribar a l’amplada de 200cm seran horitzontals. Tot el gual de 200cm d’amplada serà de granit 
gris quintana igual que els guals existents. Creiem que el gual Barcelona 120 granític és un 
element urbà integrador i accessible que ha millorat la qualitat de l’espai públic de la ciutat fins a 
fer-lo identificador de Barcelona i del disseny urbà barceloní. Tots es guals existents i nou descrits 
es completaran amb els encaminadors preceptius de panot i llamborda hexagonal ratllats 
respectivament i els pendents dels itineraris accessibles no superaran el 2% transversal ni el 6% 
longitudinal.

CICLE DE L’AIGUA.
Amb el canvi climàtic, els esdeveniments de pluja seran menys freqüents però més impactants, per
tant els pics i els cabals augmentaran. L’aigua disponible per les plantes serà cada vegada més 
escassa, al mateix temps que les temperatures continuaran pujant, pel que es fa necessari un 
sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) per tal de recarregar l’aqüífer i millorar les seves 
reserves d’aigua, minimitzar les necessitats de reg, i per ajudar a la millora del confort urbà, donat 
que l’evaporació d’aigua ajuda a baixar la temperatura de forma local.
Els SUDS són solucions basades en la natura i tenen la capacitat de gestionar l’aigua de pluja in 
situ, posant-la a disposició de la vegetació i la millora de l’habitabilitat urbana per més temps, i 
alhora minimitzen l’impacte dels grans volums d’aigua de pluja que es deriven pel sistema de 
drenatge convencional.
El SUDS proposat combina paviments drenants sota la zona de la calçada amb dipòsits 
d’infiltració, tots dos tipus es situen a la franja de la ‘calçada’. El paviment drenant no només infiltra
per la junta de les peces que conformen el nou paviment, sinó també ho fa a través de les pròpies 
llambordes, donades les seves característiques tècniques fetes de formigó porós. Sota elles, hi ha 
una càmera d’aire, estructurada per geocel·les, capaç de gestionar part de l’aigua. Quan es 
sobrepassa la capacitat de gestió d’aquesta càmera, una rasa d’infiltració paral·lela als arbres 
d’alineació és la que té la capacitat de gestionar la resta de l’aigua que plou sobre la secció del 
carrer, posant-la a disposició dels arbres. Aquesta rasa estarà estructurada per cel·les d’infiltració de
polipropilè, el mateix material de les geocel·les. 
S’ha estimat que el volum d’aigua a gestionar pel sistema és el corresponent a l’acumulat de dos 
dies pel període de retorn de 25 anys, 3,56 m3, tot i que té capacitat de gestionar encara més, 
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depenent de la velocitat d’infiltració del subsòl cap a l’aqüífer. Per a volums d’aigua superiors, 
aquests es derivarien a la xarxa de clavegueram.

VEGETALITZACIÓ.
Les condicions urbanes es poden millorar amb una bona tria de la vegetació. Les espècies 
escollides compleixen amb les següents premisses:
x Estar adaptades a les condicions ambientals actuals i futures. 

Les espècies han d’estar adaptades a prolongades temporades de sequera i a esdeveniments 
temporals de pluges intenses en què el sòl estarà saturat d’aigua. També, han de resistir un 
augment de les temperatures, previsible com a conseqüència del canvi climàtic. A més, han de 
poder créixer en condicions d’ombra i semi-sol.

x Resistència a la convivència amb l’esser humà. 
Les espècies han de ser resistents a l’abrasió física i el trencament pel continu pas de vianants.
Han de ser espècies flexibles i dures (lignificades).

x Ajudar a millorar l’habitabilitat de l’espai públic. 
A les zones on l’ús sigui més intensiu, les espècies han de tenir una major tassa 
evapotranspiratòria, per tal d’ajudar a disminuir la temperatura de forma puntual.

x Augmentar la biodiversitat urbana sense suposar un risc per a la flora i la fauna locals.
En cap cas s’escolliran espècies reconegudes com a invasores o que presentin característiques
que facin pensar que poguessin ser-ho en el futur. Tampoc s’han d’escollir espècies que 
serveixen com a refugi o aliment a fauna invasora o que no tingui cap interès ecològic.

x Establir un vincle amb els espais vegetats més propers. 
Les espècies escollides han de tenir representació en els espais verds propers, per tal que es 
pugui establir algun tipus de connexió biològica entre ells.

x Tenir creixements adaptats a les dimensions disponibles. 
S’han de triar espècies amb creixements coneguts que no envaeixin les zones de flux de 
vianants, per tal de minimitzar el manteniment.

Les espècies escollides es llisten a continuació:
ZONA OMBRA ALTA EVAPOTRANSPIRACIÓ

Aruncus dioicus, Liriope muscari, Ophiopogon japonicus, Plectranthus zuluensis, 
Iris japonica, Dianella caerulea

ZONA OMBRA
Daphne gnidium, Olea europaea sylvestris, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus
Rubia peregrina

ZONA SEMISOL ALTA EVAPOTRANSPIRACIÓ
Dietes grandiflora, Panicum virgatum, Libertia peregrinans, Ceanothus griseus
Euphorbia characias

ZONA SEMI-SOL
Cistus albidus, Cistus salviifolius, Erica multiflora, Quercus coccifera

SERVEIS URBANS.
Els únics serveis urbans de nova implantació serà la xarxa de reg per als parterres, i s’estudiarà 
amb detall l’estat de la xarxa dels embornals i col·lectors de pluvials de la calçada per adaptar-la a la
nova cota dels embornals. També caldrà fer el mateix per a la xarxa actual del cablejat de 
l’enllumenat per si s’ha d’adaptar o actualitzar al nou enllumenat.  

PREVENCIÓ D’INCENDIS i EMERGÈNCIES.
Es preveu l’accés d’un camió pesat de Bombers amb un carril de circulació de 3,5m i una franja de
5m lliure d’elements per l’extensió de les potes de fixació per estendre les escales d’accés als 
edificis. El mateix carril de circulació serveix per a ambulàncies i vehicles de servei i manteniment o 
de camions mudances. 

GENERACIÓ DE RESIDUS.
Per la reurbanització del carrer es preveu la generació del mínim de residus amb la proposta de 
mantenir la solera de formigó, desprès de retirar les capes d’aglomerat asfàltic, sobre la que es 
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col.locaran les geocel·les. Els altres punts de generació de residus seran les zones dels parterres i 
la rasa lineal traçada paral.lella als arbres a una distancia de 2m per no afectar les arrels de l’arbrat.

CÀRREGA i DESCÀRREGA.
Ja s’ha explicat a l’apartat de Mobilitat que les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies es 
preveuen en el sentit longitudinal dels carrers transversals, i per tant fora de l’àmbit del tram interior 
de l’eix verd. A més de l’aparcament per els vehicles de mercaderies també es preveuen àrees 
aparcament de motos i ciclomotors i espais pels contenidors d’escombraries i de reciclatge. 

Barcelona, 11.01.21
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Supermanzana
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SUPERPAVIMENTP1

SUPERPAVIMENT  ! Sistema avanzado de pavimentación urbana de código abierto
El sistema SUPERPAVIMENT permite reconfigurar y reorganizar los 
diferentes elementos urbanos para crear atrac!vos espacios públicos.

I!nerario de juegos Juegos intergeneracional Fitness urbanoA1 A2 A3

Terrazas Grada vegetal Banco MicrojardínS1 S2 S3

Banco comunitario Área de juegos urbanos Picnic bajo los árbolesS4 S5 S6 Mesa comunitaria Juegos de mesa Mesas de picnicS7 S8 S9

La calle, como la esencia de la vida urbana en las ciudades, es entendida 
como una infraestructura que proporciona oportunidades sociales, sombra, 
espacios para sentarse y fachadas que se ac!van en plantas bajas, 
creando un lugar para personas de todas las edades. Superilla per a tothom 
se basa en un sistema de diseño urbano que proporciona una enorme 
flexibilidad de uso, así como una gran adaptabilidad a diversas situaciones. 
El Superpaviment, específicamente diseñado para esta propuesta, 
incorpora la una infraestructura tecnológica que permite configurar los 
diferentes elementos de mobiliario propuestos en múl!ples configuraciones, 
permi!endo que el espacio público evolucione respondiendo a las 
necesidades cambiantes de la ciudadanía. Algunos elementos de diseño 
serán considerados permanentes, para así proporcionar vegetación y 
arbolado. Esta propuesta plantea entre sus obje!vos crear oportunidades 
para socializar, relajarse y diver!rse.

Ac"vadores sociales y comunitarios

Vegetación autóctona Soporte calmado tráfico Jardín de lluviaL1 L2 L3 Jardinera MicrohuertosL4 L5

#ementos de paisaje y ecología

Disposi"vos de salud ac"va

Sistema de pavimento
técnico drenante

Transición entre baldosas
panot y el nuevo pavimento

Pavimento ‘Plug-n-Play’ 
para anclaje de elementos 

urbanos

Infraestructura 
incorporada al pavimento

Un catálogo flexible de soluciones urbanas para un modelo 
abierto de ciudad, a través de la innnovación social y 
tecnológica, capaz de evolucionar y adaptarse a las 
necesidades de la ciudadanía, y basado en los cuidados, la 
salud y la emergencia climá!ca.

Instalación artís!ca Soportes exposi!vos Acciones arte emergenteC1 C2 C3

Soportes cul$rales

Iluminación funcional Aparcabicicletas Pérgola solarO1 O2 O3

Infraestruc$ras ligeras

Residuos

Residuos
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MEMORIA 

 

La propuesta plantea el espacio público como un sistema flexible, que tenga la capacidad de 
adaptarse a diferentes situaciones, que pueda acomodar diversas actividades, y que fomente el uso 
espontáneo e inesperado de la calle, particularmente el juego. La propuesta conecta una visión 
infraestructural del nuevo espacio público con una nueva materialidad. La infraestructura y la 
materialidad propuestas proporcionan al espacio público con unas cualidades que hacen que 
diversos colectivos puedan utilizarlo de múltiples formas, generando un espacio público más inclusivo 
y que proporciona muchas posibilidades para desarrollar actividades. La nueva materialidad 
propuesta – un pavimento equipado de infraestructura (Superpaviment) y un catálogo de mobiliario 
urbano que responde al nuevo modelo de Supermanzanas – ofrece continuidad con los diseños de 
pavimento utilizados en Barcelona y permiten la convivencia entre personas y aquellos vehículos que 
necesiten utilizar el eje verde. A continuación, detallamos cómo la propuesta se ajusta a los seis 
criterios establecidos por el concurso. 
 
PROXIMIDAD Y DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO 

 
Visión de ciudad y visión de barrio: En el modelo de Supermanzanas, es esencial combinar la 
visión de ciudad, la cual permite que todas las partes de Barcelona sean accesibles y que funcione 
como un ecosistema, con la visión de barrio, a través de la cual la gente se siente identificada con 
sus espacios públicos, puede desarrollar actividades sociales con sus vecinos y puede participar 
activamente en hacer ciudad. Para conseguir esto, las estrategias que se explican a continuación 
proponen una serie de principios y elementos de diseño que se pueden combinar de diferentes 
maneras en cada barrio, asegurando que se cumple tanto la visión de ciudad como la visión de 
barrio. 
 
Diseño colectivo de las calles: En cada barrio, las calles se codiseñarán de forma colectiva con 
residentes, negocios locales y otros agentes y colectivos implicados. El equipo redactor del proyecto 
facilitará este proceso de codiseño y asegurará que el proyecto resultante responde tanto a la visión 
de ciudad como a la visión de barrio, y que cumplen todos los requerimientos tales como la 
permeabilidad del suelo o la accesibilidad. Los residentes, negocios y colectivos participantes 
tendrán acceso a un catálogo de mobiliario urbano, pavimentos y otros elementos que pueden 
combinar (ver apartado Nueva Materialidad), en colaboración con el equipo redactor, para coproducir 
un diseño colectivo. En la propuesta presentada en este concurso para los dos tramos tipo de 
Concell de Cent, hemos propuesto una configuración de cómo los diferentes elementos se pueden 
combinar. Esto incluye tipos de pavimento, espacios ajardinados y plantados, arbolado y vegetación, 
espacios de juego, espacios para múltiples actividades, iluminación, y varios tipos de mobiliario 
urbano. Esta configuración se acordaría y codiseñaría con vecinos, negocios y varios colectivos en 
un proceso participativo. 
 
Diseño colectivo de infraestructura social: El diseño colectivo no sólo incluirá la configuración 
espacial de las calles, sino también la infraestructura social. Esto incluye decisiones colectivas sobre 
la corresponsabilidad en el mantenimiento del espacio público, las redes de apoyo entre residentes y 
negocios locales y otras cuestiones. En esta fase, el tejido asociativo existente del barrio jugará un 
papel esencial y se trabajará sobre la infraestructura social existente. 
 
Fomentar la interacción social a través de proyectos de infraestructura cooperativa: este 
proceso de construir una infraestructura es esencial para conseguir una visión de barrio. En algunos 
casos, estas relaciones sociales ya existirán, mientras que en otros casos el tejido social y asociativo 
del barrio puede que no esté tan desarrollado y se necesitará algo más de trabajo. Para fomentar las 
relaciones sociales, proponemos desarrollar proyectos de infraestructura cooperativa. Iniciativas 
como cooperativas de autogeneración/autoconsumo de energía con paneles solares en el espacio 
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público implican tomar decisiones colectivas sobre cómo la energía generada se distribuye y utiliza, 
qué se hace si hay surplus en la generación de energía o si la cooperativa da beneficios. Estas 
decisiones colectivas implican negociaciones, las cuales dan lugar a interacción social y contribuyen 
a desarrollar el tejido social. También producen soluciones sostenibles de producción de recursos a 
través de las cuales se puede conseguir la soberanía energética, la solidaridad entre vecinos 
asegurando que todas las personas tienen acceso a recursos y combatiendo la pobreza energética. 
Además, esto también puede permitir el acceso directo a energía y recursos desde el pavimento 
infraestructural propuesto en el espacio público, para así poder desarrollar diversas actividades que 
necesiten infraestructura (ver apartado Visión Infraestructural para más detalles). En la propuesta 
realizada para este concurso, hemos diseñado mobiliario de estancia que incorpora paneles solares, 
así como un pavimento que permitiría distribuir los recursos generados por todo el espacio público. 
 
Uso espontáneo del espacio público y calles jugables: el diseño abierto que se explica en el 
apartado Nueva Materialidad, así como el acceso directo a la infraestructura desde el nivel de la 
calle, dan lugar a un espacio público flexible, que puede ser adaptado acorde a las situaciones 
cambiantes, y que fomentan el uso inesperado del espacio público y el juego espontáneo. Los 
pavimentos, los materiales, así como el diverso mobiliario urbano propuesto para este concurso 
pueden dar lugar a una gran diversidad de actividades. Esto tendrá un impacto positivo en el derecho 
al espacio público, con espacios inclusivos para los mayores, las personas con diversidad funcional, 
y los menores, ya que se propone un pavimento y un mobiliario que es accesible, fomenta las 
actividades de estancia, el juego y la reproducción social. La propuesta incluye nuevos elementos de 
mobiliario urbano que invitan al juego espontáneo. 
 
Una calle con actividades, con un tejido social fuerte y que permite la reproducción social 

produce un entorno más seguro e inclusivo para las mujeres: un lugar con espacios públicos 
accesibles, con una gran diversidad de actividades, con espacios de estancia y con un tejido social 
fuerte dan lugar a un entorno más seguro e inclusivo para las mujeres. El proceso de codiseño 
propuesto, que incluye el diseño de la calle y la infraestructura social, creará un lugar que fomente 
múltiples actividades, que invite a la gente a quedarse en el espacio público, a desarrollar actividades 
lentas, que fomenten la vida de barrio. Más gente que se queda en la calle y que no sólo está de 
paso genera un espacio más seguro para las mujeres. Asimismo, un tejido social fuerte, que permita 
la reproducción social, es también un espacio más inclusivo para las mujeres. 
 
VISIÓN INFRAESTRUCTURAL 

 

Infraestructura Municipal + Infraestructuras cooperativas: proponemos un sistema 
infraestructural de dos niveles: un nivel municipal que garantiza el acceso igualitario y la distribución 
de recursos en toda la ciudad; y en otro nivel fomentar y ayudar a la creación de infraestructuras 
cooperativas de barrio que permiten a vecinos y negocios locales tener autonomía en la 
autogeneración/autoconsumo de energía y otros recursos, alcanzando la soberanía energética. Estos 
dos niveles son independientes y a su vez están conectados: aunque operan de forma 
independiente, pueden intercambiar recursos. Por ejemplo, las cooperativas pueden vender su 
exceso a la red municipal. Este sistema, de hecho, ya está en funcionamiento a través de la 
compañía pública Barcelona Energia y hay buenos ejemplos de asociaciones vecinales que ya han 
puesto en marcha paneles de energía solar para el autoconsumo a través de crowdfunding. 
Proponemos que el proceso de implementación de las supermanzanas sea una oportunidad para 
fomentar este tipo de infraestructuras cooperativas, que instalen paneles solares y otras tecnologías 
para generar recursos en el espacio público.  
 
La propuesta generada para este concurso incorpora mobiliario urbano de estancia y captación de 
energía a través de paneles solares. Estos dispositivos de estancia y generación de energía pueden 
ser la base para generar energía para las cooperativas de vecinos y negocios locales. Asimismo, el 
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nuevo pavimento propuesto (Superpaviment) incorpora espacio para distribuir los recursos 
infraestructurales por todo el espacio público. 
 
Superpaviment: pavimento equipado con infraestructura cooperativa: este sistema 
infraestructural de dos niveles se refleja en el diseño del espacio público, el pavimento y el subsuelo. 
La red de infraestructura municipal permanece en el subsuelo donde se encuentra en la actualidad. 
Por encima de esta red municipal, proponemos una red (o redes) de infraestructura cooperativa para 
generar, distribuir y consumir energía a escala de barrio, la cual circula por una nueva capa en el 
espacio público. Esta nueva capa se incorpora en el pavimento propuesto, que alberga espacio para 
la circulación de infraestructura cooperativa a escala de barrio, y que queda por encima de la 
infraestructura municipal existente. 
 
Des esta forma, la red de infraestructura cooperativa es directamente accesible desde el espacio 
público, sin necesidad de crear costosas galerías de servicio ni de cavar zanjas. Esto permite la 
creación de un sistema infraestructural flexible, que puede cambiarse, adaptarse y mejorarse tan solo 
reemplazando una o varias baldosas de pavimento. Permite tener acceso directo a la infraestructura 
desde el espacio público, lo que abre posibilidades para desarrollar múltiples actividades, eventos e 
iniciativas. 
 
La red de infraestructura cooperativa es compatible con la red municipal. La red cooperativa se 
encuentra por encima de la municipal, por dentro del pavimento, y existen puntos de intercambio 
donde la infraestructura cooperativa se conecta con la municipal. 
 
Biodiversidad, drenaje y ciclo del agua: la propuesta de diseño para los ejes verdes propone una 
configuración de la calle que incluye amplias zonas ajardinadas y con árboles. La mayoría de estas 
zonas ajardinadas son mayores a 15 m2, por lo que contribuyen hacia el cómputo del 20% de 
superficie permeable, el cual cumple la propuesta. Estas zonas ajardinadas dan forma al espacio y 
contribuyen a reducir la velocidad de los vehículos que necesitan utilizar el eje verde. La proximidad 
entre estos espacios verdes genera una continuidad a lo largo de los ejes verdes y las nuevas 
plazas, lo que contribuye al modelo ecosistémico de ciudad, a conectar la ciudad con otros sistemas 
naturales y a la diversidad. Se prevé que, cuando las condiciones del subsuelo lo hagan posible, 
estas zonas ajardinadas cuenten con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS), los cuales 
reducen el riesgo de inundaciones. 
 
Además de estos jardines, también se proponen algunas zonas con pavimento permeable. El 
Superpaviment ofrece la posibilidad de tener una versión de éste que es permeable. Esto no significa 
que todo el nuevo pavimento propuesto es permeable, sino que se designarán unas zonas concretas, 
las cuales serán adyacentes a los jardines, donde el pavimento propuesto será permeable.  
 
Un arbolado y una vegetación que responde al microclima de la ciudad: La propuesta parte de 
mantener el arbolado existente, el cual forma parte de patrimonio del Eixample, y quitar el pavimento 
de las zonas en torno a los árboles existentes para así ofrecer espacios plantados en torno a ellos. A 
este arbolado existente se le suma nueva vegetación y nuevo arbolado, siempre utilizando plantas 
nativas acordes al clima mediterráneo de Barcelona. La disposición de las plantas tiene como 
objetivos reducir el efecto isla de calor, ofrecer espacios sombreados en veranos y soleados en 
invierno. El incremento del verde en la calle tendrá un impacto positivo en la calidad del aire, así 
como en el bienestar social y la salud física y mental de las personas. 
 
Iluminación: la propuesta combina la iluminación general del espacio público, la cual asegura que 
todos los puntos de la calle quedan iluminados, con mobiliario urbano iluminado y otros elementos 
que proporciona una luz más puntual y localizada que permite espacios de estancia por la noche. Las 
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farolas actuales permanecerán y se añadirán estos otros elementos de iluminación localizada en 
diversas zonas de estancia.  
 
Resultados esperados del sistema infraestructural propuesto: 

• Reforzar al tejido social: infraestructuras cooperativas pueden dar lugar a nuevas relaciones 
sociales que refuercen el tejido social. 

• Soberanía energética, autonomía en generar recurso y combatir la pobreza energética. 
• Sostenibilidad y adaptabilidad de la infraestructura. 
• Una infraestructura que facilita el uso espontáneo del espacio público y ofrece posibilidades 

para múltiples actividades e iniciativas. 
 
NUEVA MATERIALIDAD 

 
Ampliar el catálogo de mobiliario urbano, pavimentos y otros elementos del espacio público: 

Barcelona es reconocida por su calidad de diseño de mobiliario urbano, pavimentos y otros 
elementos, los cuales proporcionan al espacio público con un carácter identitario y garantizan un 
espacio público accesible. El nuevo modelo de espacio público basado en las Supermanzanas debe 
basarse en los diseños existentes y proponer nuevos que respondan a un nuevo tipo de calle: una 
calle verde que prioriza a las personas frente a los vehículos. Por lo tanto, proponemos un nuevo tipo 
de pavimento equipado (Superpaviment) que posibilita una gran diversidad de actividades, que es 
resistente al paso de vehículos, que está equipado con infraestructura, y que tiene una lógica 
modular, la cual da flexibilidad y permite anclar diferentes tipos de mobiliario urbano que invite a la 
estancia en el espacio público. Esta estrategia proporciona el derecho al espacio público a través de 
una nueva materialidad. 
 
Diseño abierto: el Superpaviment y los nuevos diseños de mobiliario urbano son diseños abiertos. 
Esto significa que, además de resistentes y durables, los elementos permiten adaptarse, 
reconfigurarse y ser combinados de diferentes formas, lo cual proporciona una infinidad de 
posibilidades. Esta ampliación del catálogo de mobiliario urbano y pavimento permite cambiar 
elementos fácilmente y alterar en diseño de la calle respondiendo a diferentes situaciones. De esta 
forma, del nuevo modelo de Supermanzanas no resulta un diseño terminado, sino un diseño abierto 
que puede adaptarse continuamente. 
 
Superpaviment: Sistema avanzado de pavimentación urbana en código abierto: en el nuevo 
modelo de espacio público que proponemos, el espacio adyacente a las fachadas (donde 
actualmente se encuentran las aceras) seguirá teniendo el panot característico de Barcelona. Sin 
embargo, para aquellos espacios que pasan a ser de prioridad para las personas, proponemos un 
nuevo tipo de pavimento, el cual continúa la tradición del panot de elaborar un dibujo en el suelo que 
proporciona carácter identitario al Eixample, y que ofrece nuevas cualidades. Lo llamamos 
Superpaviment por las múltiples posibilidades que ofrece, porque incorpora infraestructura y por su 
capacidad de adaptarse. Este nuevo pavimento octogonal se basa geométricamente la forma de las 
nuevas plazas, resultantes de la intersección de dos ejes verdes del Eixample. El pavimento 
incorpora la red de infraestructura cooperativa descrita en la Visión Infraestructural, lo cual permite 
tener acceso directo a energía y recursos desde el espacio público, posibilitando desarrollar diversas 
actividades e iniciativas. Además, su modularidad permite que acoja diversos tipos de mobiliario y la 
multiplicidad de usos. 
 
El nuevo mobiliario urbano: proponemos ampliar el catálogo de mobiliario urbano de Barcelona 
introduciendo nuevos elementos que responden a la nueva configuración de la calle y a la prioridad 
de las personas frente a los vehículos. En la propuesta para el concurso incluimos diversas zonas de 
estancia y un catálogo de mobiliario que incluye mesas colectivas, diversas zonas para sentarse, 
mobiliario que fomenta el juego espontáneo, mobiliario deportivo tal y como mesas de ping-pong, 
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mobiliario que permite disfrutar de la sombra de los árboles, y también que genera energía a través 
de paneles solares. Se proponen elementos sencillos que se pueden combinar. Se apuesta por un 
reducido número de materiales e introducir un color que proporcione carácter al espacio público.  
 
 

EL VALOR DE LAS PERMANENCIAS 

 
Continuidad con el panot y relación con el nuevo pavimento: el pavimento adyacente a las 
fachadas de los edificios, donde actualmente se encuentran las aceras, seguirán teniendo en panot 
característico de Barcelona, manteniendo así este importante patrimonio que da carácter identitario al 
Eixample. En la zona de la calle a transformar a prioridad peatonal, proponemos el Superpaviment, 
descrito en el apartado Nueva Materialidad. Se presta especial atención y cuidado a la intersección 
entre el panot existente y el Superpaviment, jugando con la geometría para dar lugar a un pavimento 
atractivo que invita a la estancia y respeta al patrimonio. 
 
Arbolado: la propuesta mantiene todos los árboles existentes y los refuerza a través de crear 
amplias zonas permeables en torno a ellos, lo cual mejorará la biodiversidad de la zona, consolidará 
la infraestructura verde y favorecerá el funcionamiento ecosistémico de la ciudad. Los árboles tienen 
un fuerte valor patrimonial en el Eixample y protegerlos en un objetivo esencial de esta propuesta. 
Además de proteger y reforzar los árboles existentes, la propuesta introduce nueva vegetación y 
arbolado. Esta nueva infraestructura verde tendrá un impacto positivo en paliar el efecto isla de calor 
y mejorar el bienestar social y la salud física y mental de las personas. 
 
Ampliar el catálogo de mobiliario urbano: la propuesta da continuidad a la tradición de mobiliario 
urbano de calidad de Barcelona. Reconoce el valor que se le ha dado al mobiliario urbano en 
Barcelona y propone nuevos elementos de diseño, que utilizan un número reducido de materiales y 
tan sólo un nuevo color, para así ofrecer continuidad e innovación al mismo tiempo. 
 
ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS 

 
Convivencia de vehículos y personas, con prioridad a las personas: La nueva configuración de 
espacio público propuesta, así como su materialidad, su mobiliario, su vegetación y su 
infraestructura, fomentan las actividades de estancia y que las personas se queden en el espacio 
público. El diseño propuesto permite que estas actividades de estancia sean compatibles con los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, así como con los vehículos motorizados que necesitan utilizar el 
eje verde: carga y descarga, servicios, emergencias, acceso a parking y el tránsito vecinal. Esta 
convivencia se consigue a través de: 
 

Ausencia de demarcación: La zona por donde pueden circular los vehículos no está 
demarcada, sino que se trata de un espacio público continuo en el que se asegura que 
siempre hay un paso suficiente para un vehículo de emergencias y otros vehículos que 
necesiten utilizar el eje verde. 
 
Reducir la velocidad: Para conseguir esta convivencia entre personas y vehículos, se 
propone que la trayectoria de los vehículos no sea en línea recta, lo que les hace reducir la 
velocidad a partir de los criterios de diseño.  
 
Posibilidad para las personas de desplazarse en línea recta: las personas, a diferencia de 
los vehículos, sí tienen varias posibilidades de seguir una línea recta en el eje verde. 
 
Zonas de servicios y usos múltiples: la propuesta incluye espacios, los cuales quedan 
comprendidos entre las zonas ajardinadas, que conforman zonas que pueden tener múltiples 



Superilla per a tothom 

 6 

funciones, las cuales pueden ir cambiando con el tiempo a medida que la calle evoluciona. 
Estas zonas pueden albergar tanto servicios, como zonas de carga y descarga tanto de corta 
duración como DUM, o también zonas de estancia. En la propuesta, hemos ilustrado cómo 
estas zonas se pueden utilizar para albergar los cinco contenedores de residuo des cada 
tramo (los cuales quedan a más de 5 metros de la fachada), para albergar zonas sin mobiliario 
urbano que den espacio a la carga y descarga tanto de corta duración como DUM, y también 
zonas de estancia dotadas de mobiliario urbano e infraestructura accesible desde el suelo. El 
carácter modular del pavimento y del espacio hace que estas configuraciones se puedan 
cambiar fácilmente. Las zonas ajardinadas sí tienen un carácter más permanente, pero el 
espacio que queda entre ellas se puede cambiar de uso con facilidad. Este espacio no está 
delimitado, los únicos elementos que lo delimitan son las zonas ajardinas. 
 
Infraestructuras para el transporte sostenible: todos los tramos de los ejes verdes contarán 
con aparcamiento de bicicletas, fomentando así los desplazamientos en bici. En los ejes 
verdes no se delimita un carril bici, sino que las bicicletas circulan a menor velocidad y 
comparten el espacio con las personas. 

 

CONTROL DE COSTES 

La propuesta desarrolla los requerimientos del concurso partiendo del análisis pormenorizado del 
estado existente y sus alrededores, para adaptarnos al entorno, y solucionar las necesidades 
planteadas con una estrategia integradora, a través de un análisis de posibles soluciones para 
conseguir unos costes comedidos, buscando la simplicidad, respeto y coherencia en la propuesta. 
 
Anteproyecto 

Se estudiarán los costes estimados, dividiendo la propuesta por tipologías o áreas y asignando un 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) aproximado en función de los diferentes usos o 
equipamientos previstos, para ir conformando la propuesta inicial a desarrollar, y poder adecuarla en 
cada fase.  
 
Estos importes estimados o ratios (€/m2; €/ml; etc.) estarán basados en los datos estadísticos de 
referencia, precios de mercado y las experiencias en proyectos similares o equiparables. 
 
Se mantendrá un control de costes permanente, acompañando cada propuesta o alternativa con su 
valoración económica, para ir tomando decisiones arquitectónicas y económicas al unísono, para 
avanzar en el desarrollo del proyecto forma ágil. 
 
Se obtendrán soluciones adecuadas a los requerimientos, siguiendo estrategias locales, para 
conseguir resolver la propuesta con materiales y empresas de la zona, que facilitarán la rapidez de la 
ejecución y obtendremos una recirculación, a nivel local, de los flujos económicos que generarán la 
propia obra.  
 
Proyecto ejecutivo:  

Se desarrollará el proyecto de forma exhaustiva y detallada, buscando soluciones estandarizadas 
que garanticen unos costes adecuados y un fácil mantenimiento posterior. Se comenzarán las 
mediciones y el presupuesto en paralelo al resto de documentos del proyecto (memorias, planos, 
etc.) y así valorar cada partida del proyecto cuando se vayan definiendo una a una, realizando unas 
mediciones pormenorizadas y calculando el precio de cada partida basándonos en bancos de precio, 
precios de mercado o precios conocidos de proyectos similares o equiparables. Con ello 
obtendremos una estimación aproximada del importe del proyecto que sirva de instrumento para la 
toma de decisiones en la definición final de cada elemento, encajando el proyecto dentro de los 
paramentos económicos previstos. 
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Augmentar la 
presència de 
natura a la 
ciutat per augmen-
tar els estàndards de 
vida de les veïnes i lluitar 
contra el canvi climàtic

El carrer estimula el joc 
espontani dels infants amb 
imputs disseminats per 
tot l’àmbit. S’estimula la 
interacció intergeneracional 
i es disposen espais per a 
l’esport a l’aire lliure

Un carrer d’economia 
social i solidària

- Reutilització 
quioscos per 
projectes socials 
- Dinamització 
comerç del barri
 - Economia 
circular 
(intercanvis, 
fires) i zero 
emissiva

Que la gent 
tingui capacitat 
de decisió com 
viu i interactua 
amb l’espai 
públic

Un carrer on 
tothom 
convisqui en 
harmonia i 
sense por per 
la seva edat,  
condició i 
orientació sexual

Un carrer
renaturalitzat

EIXAMPLANT 
VINCLES

Un carrer pel joc 
espontani i l’esport

Un carrer
de governaça 
ciutadana

Un carrer 
inclusiu

Eix verd, funcionament com a Rambla. La circulació 
longitudinal es preveu mantenir la existent als laterals (façanes) 
i introduir una circulació peatonal i rodada central que articuli 
per la seva continuïtat tot l’eix verd de Consell de Cent

1

2

3

4

Materialitat del carrer - Reciclatge de  les 
llambordes existents al subsòl per l’espai 
central, panot a les voreres laterals i les catifes
Es proposa fer un paviment de llambordins 
reutilitzats (existents al subsòl de l’Eixample) amb 
creixement de vegetació a les juntes per configurar 
un acabat que doni aspecte ajardinat a la proposta 
Més enllà de la seva capacitat drenant, el llambordí 
te provats efectes pacificadors en el trànsit rodat 
i remet  a la memòria històrica dels primigenis 
carrers de l’Eixample.

% superficie drenant   47%
% superficie natura    15%
% superficie sauló      6%

Transversalitat: catifes de paviment pels veïns, equipaments i 
singularitats. Es disposen unes franges de paviment a mode de 
catifes que -sortint de cada porteria i accés - arriba fins al centre 
del carrer, facilitant l’apropiació de les veïnes i la maximització del 
sentiment col·lectiu. La domesticitat de les catifes La 

disposició dels diferents taques de 
paviment remet a la domesticitat d’un 
continu de catifes. Podria assimilar-se 
als paviments hidràulics característics 
de l’Eixample de Barcelona

Les veïnes al centre. Es proposa una secció on les veïnes 
passegin pel centre del carrer en un passeig reposat entre 
vegetació abundant, esquitxat d’elements que afavoreixin 
la multiplicitat d’interaccions socials i naturals al cor de la 
ciutat densa

Cicle de l’aigua Es proposa un carrer 
filtrant en un 47% de la seva superfície. La 
infiltració  redueix la càrrega del sistema 
de clavagueram i la necessitat de reg de la 
vegetació. L’evapotranspiració augmenta el 
confort tèrmic reduïnt la temperatura

Espais funcionals disposats a banda i banda de l’eix central. Són 
activadors de funcions diverses, adaptables segons les necessitats 
veïnals. La disposició simètrica és per mantenir l’equilibri de la 
secció del carrer i la no discriminació entre façanes i locals oposats.

Un carrer verdificat es proposa passar de 100 arbres (9 especies) a 160 
(14 especies) de fulla caduca per potenciar la diversitat natural, garantir 
l’ombra a l’estiu (efecte illa de calor) i l’ensolellament a l’hivern. Les 
cantonades es proposen florides per donar identitat al punt d’encontre.

Antiga 
traça del 
Torrent de 
l’Olla

Eixamplant vincles és un sistema d’urbanització adaptable 
mitjançant processos de participació ciutadana que proposa la 
transformació del carrer en un punt trobada i interrelació social 
i natural actualitzant els dos pilars conceptuals fundacionals 
de l’Eixample Cerdà: l’higienisme i l’igualitarisme; en aquest 
cas transformats en ecologisme i inclusivitat, per tal de crear 
una ciutat més verda, neta, pacificada, saludable, segura i 
per a totes que adapti la trama Cerdà a les necessitats de 
Barcelona com a metròpoli global del segle XXI.

Concurs de projectes del nou 
model d’espai urbà dels nous 
eixos verds - Superilla BCN
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Passatge 
Méndez Vigo

Eix verd, funcionament en Rambla

Transversalitat: catifes de paviment pels 
veïns, equipaments i singularitats. 

Espais funcionals i verd

La disposició de les 
diferents taques de 
paviment remet a la 
domesticitat d’un continu de 
catifes. Podria assimilar-se 
als paviments hidràulics 
característics de l’Eixample 
de Barcelona

La domesticitat de les catifes
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BIMSA
Concurs de projectes per a la contractació dels serveis de definició del document de model d’espai 
públic dels nous eixos verds del programa superilles, al Districte de l’Eixample Barcelona. Gener 2021

Proximitat i dret a l’espai públic 

Flexible, confortable, jugable

Eixamplant vincles és un sistema d’urbanització adaptable mitjançant processos 
de participació ciutadana que proposa la transformació del carrer en un punt de 
trobada i interrelació social i natural que actualitza els dos pilars conceptuals 
fundacionals de l’Eixample Cerdà: l’higienisme i l’igualitarisme; en aquest cas 
transformats en ecologisme i inclusivitat, per tal de crear una ciutat més verda, 
neta, pacificada, saludable, segura i per a totes que adapti la trama Cerdà a les 
necessitats de Barcelona com a metròpoli global del segle XXI.

Es proposa un carrer que reconegui l’heterogeneïtat de l’espai urbà i que permeti 
la multiplicitat d’interaccions entre ciutat densa al mateix temps que garanteixi 
els diferents ritmes de les veïnes i la ciutat generant espais saludables amb salut 
integral.

Això s’aconsegueix mitjançant la definició d’un sistema absolutament flexible 
i adaptable a les necessitats intrínseques de cada una de les illes de cases 
o trams de carrer a estudiar i redefinir, evitant fixar una proposta tancada i 
hermètica que en limiti la flexibilitat d’ús i adaptabilitat a les diferents casuístiques 
dels diversos carrers a intervenir. El sistema incorpora les preexistències (arbrat, 
enllumenat) sense necessitat d’alterar-les. 

Els conceptes bàsics articuladors del sistema de la proposta, entesa com a jardí 
lineal equipat, són:
t� Es mantenen les voreres de panot (3,20m d’amplada a cada costat del 

carrer) per tal de respectar el paviment identatiri de l’eixample i garantir la 
continuitat urbana amb els carrers perpendiculars, entent-se com un espai de 
circulació peatonal urbà.

t� L’espai central (13,60m d’amplada) s’entén com una rambla verda, una 
superfície permeable i “tova” d’accés universal concebut com a zona de 
trobada, estar i joc. Es defineix una zona de pas continua a eix de carrer, 
per a la circulació peatonal i rodada de 3m d’amplada. Aquest fet, garanteix 
l’equilibri de la secció del carrer i la no discriminació entre façanes i locals 
oposats. Aiximateix, permet la definició d’àrees de diverses tipologies (5m 
d’amplada i longitud variable) que són activadors de diferents usos i funcions 
adaptables segons necessitats disposats a banda i banda de l’eix central:

t�Paviment drenant: zona predominant articuladora de l’espai central i 
generadora de connexió entre façanes, entesos com a “places”, suport 
també de mobiliari urbà, terrasses de bars, etc... El tractament de 
disseny contempla l’entesa entre el sector privat i públic per tal de ser 
garantia d’èxit. 

t�Verd biòtop: zones no trepitjables amb abundant vegetació i treball 
topogràfic per a facilitar la biodiversitat.

t�Verd productiu: possibles espais de plantació amb caràcter lúdico-
pedagògic.

t�Sauló-escorça: zones habilitades al joc, equipades amb jocs per infants 
i adults.

t�Formigó: possibles zones susceptibles de ser equipades amb 
equipament esportiu (cistella bàsquet, taules ping-pong, etc...)

t� Es disposen catifes de panot (de diferents motius-) transversals -sortint 
de cada porteria i accés a equipaments - que connecten amb al centre del 
carrer, facilitant l’apropiació de les veïnes i la maximització del sentiment 
col·lectiu.    

t�Es complementa l’equipament de l’espai públic amb punts d’aigua, 
paviments lúdics amb sortidors d’aigua (contribució a disminuir l’efecte 
illa de calor) i finalment, la col·locació de diversos dispositius de 
governança ciutadana: cadires mòbils (amb sistema de control d’ús 
amb targeta), troncs, pedres... que facilitin l’apropiació ciutadana de 
l’espai públic. 
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Protagonista: persones i verd

Aquest espai central tou i porós accepta els diferents ritmes de les persones 
(nens, joves, adults i tercera edat), integrant el dinamisme i no segregant per 
zones els usos de l’espai públic. La fragmentació, permet garantir un jardí lineal 
equipat no-especialitzat, el més democràtic possible. 

Entenem el carrer com una infraestructura parlamentària, on només hi tenen 
cabuda el diàleg i la diferència.

Augmentar la presència de natura a la ciutat per augmentar els estàndards de 
vida de les veïnes, facilitar i millorar la connexió amb la natura i lluitar contra el 
canvi climàtic.

Espais per afavorir les relacions entre veïns, estendre i connectar amb vies 
segures la ciutat i garantir una ciutat inclusiva. Generar espais per estar, per 
contemplar, per badar i per realitzar activitats diverses com jocs infantils de 
diferents edats, jocs de taula o espais per compartir experiències culturals o 
pràctiques de benestar i salut. 
El carrer estimula el joc espontani dels infants amb imputs disseminats per tot 
l’àmbit. S’estimula la interacció intergeneracional i es disposen espais per a 
l’esport a l’aire lliure.

Protagonista: usos cívics (equipaments, comerços, serveis de 
proximitat)

Reutilització dels quioscos en desús o desmantellats arreu de la ciutat, per 
a projectes socials i de governança ciutadana, que poden estar associats a 
possibles escenaris desmuntables vinculats a les places creades als xamfrans, 
així com espais habilitats per a ubicar-hi un lloc d’informació i comunicació 
d’activitats o fets interessants al barri. 
Generar espais de connexió i intercanvi entre persones: xarxes fisiques i xarxes 
virtuals.

S’estableixen les bases per a facilitar la dinamització comerç del barri, premiant 
l’economia circular (intercanvis, fires) i zero emissiva.

El carrer es converteix en un sistema, una base de disseny que no és un resultat 
final, sinó que es transforma segons les necessitats dels temps i els ciutadans a 
través de la governança i la comunicació entre tots i totes.
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Espècies arbòrees proposades

Visió infraestructural 

Cicle de l’aigua

Es proposa un carrer filtrant en un 47% de la seva superfície, a través de 
diversitat de sistemes de permeabilitat, paviments de llambordí, semi permeables 
amb “gravilla”, àrees deprimides vegetades per a l’aprofitament de la infiltració 
i sistemes SUDS per optimitzar la capacitat d’acumulació d’aigua en caixes 
cel·lulars tipus “Atlantis” per al reg de les noves zones verdes. La infiltració  
redueix la càrrega del sistema de clavagueram i la necessitat de reg de la 
vegetació. L’evapotranspiració augmenta el confort tèrmic reduïnt la temperatura.

Verd

Entenem la vegetació com una part central de la proposta pel seu important 
rol en el benestar ciutadà, la biodiversitat de les ciutats i la lluita contra el canvi 
climàtic i l’efecte illa de calor. Generar espais per facilitar la connexió dels 
ciutadans amb la natura en tots els seus estrats: arbre, arbust i entapissant. 

El tram de carrer intervingut, actualment consta només d’arbrat, concretament  
100 exemplars de 9 espècies diferents que es preserven en la seva totalitat. 
Es proposa plantar 55 noves unitats arbòrees de 5 espècies diferents, totes 
elles amb exuberant floració i olor. Arbrat de petita i mitjana envergadura de 
fulla caduca per potenciar la diversitat natural, garantir l’ombra a l’estiu (efecte 
illa de calor) i l’assolellament a l’hivern a ubicar al llarg del carrer. Als xamfrans 
s’hi proposa fer agrupcions de Tipuanes i Xicarandes espècies semiperennes i 
puntualment agrupacions d’alzines, espècies perennes. 

La proposta es complementa amb parterres amb topografia amb abundant 
presència de vegetació arbustiva, de diverses espècies de diferents altures i 
característiques paisatgístiques i ambientals, i entapissants, per completar la 
diversitat vegetal necessària per garantir una correcte diversitat.
No obstant, la proposta específica de vegetació es consensuarà amb els serveis 
tècnics municipals.

Energia

El sistema plantejat, permetria la disposició d’elements de generació d’energia 
fotovoltaica al llarg del carrer, sense alter la proposta. No obstant, la morfologia 
de les edificiacions que defineixen l’ample de carrer àmbit d’estudi, així com 
la presència d’arbrat de gran envergadura molt consolidat fan poc creible el 
plantejament de generació d’energia solar ni eòlica. 

Tanmateix, aprofitant el major assolelament del xamfrà, si que es proposen dues 
solucions complementàries:
t� Ubicar una pèrgola fotovoltaica al xamfrà Nord a connectar a la xarxa 

d’enllumenat i disminuir-ne el consum. 
t� Aprofitar la col·locació dels quioscos reutilitzats als xamfrans, per a ubicar-hi 

a la coberta una estesa de plaques fotovoltaiques per al seu propi consum i 
els excedents seran envits a la xarxa.

Espècies arbustives proposades

Espècies entapissants proposades
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Nova materialitat

L’elecció d’una materialitat sostenible, durable i que respongui als nous requeriments 
del carrer de l’eixample del futur rau a la base de la proposta.

Es planteja com a element de projecte treballar amb allò existent, tant a nivell 
d’acabats de paviment com d’elements urbans.

Així, es proposa per l’espai central de rambla ajardinada un paviment de llambordins 
reutilitzats, els existents al subsòl de l’Eixample. Aquests es reaprofitaran i es 
disposaran amb junta oberta d’1cm permetent el creixement de vegetació herbàcia a 
les juntes, donant un aspecte ajardinat a la proposta al mateix temps que assegura 
una alta capacitat filtrant. A més a més el llambordí té provats efectes pacificadors en 
el trànsit rodat i remet a la memòria històrica dels primigenis carrers de l’Eixample, 
d’uns temps on el cotxe era un mitjà minoritari.

A les franges laterals, les més pròximes a les façanes, es respectarà l’acabat en panot 
(possibilitat d’utilitzar panots amb dibuixos alternatius als de flor i tauleta de xocolata), 
garantint la transició de paviments entre la intervenció i la ciutat existent. 

Per aquestes peces dures (llambordins si se n’haguessin d’aportar i panots) 
s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar peces d’acabat captadores de Co2 i fixadores de 
contaminació.

Per les parts “toves” de la proposta, com els sorrals de sauló i escorça de pi i els 
parterres biotòpics, només s’acceptaran materials amb certificat d’origen més proper a 
la obra per tal de reduir l’impacte emissiu dels materials en el transport i pel que fa a la 
vegetació aquesta provindrà del territori i serà adaptada al nostre clima, amb mínimes 
necessitats hídriques.

Aquelles superfícies de panot que s’hagin d’enderrocar així com les vorades de granit 
a enretirar es trituraran en la mateixa obra i s’aprofitaran per a fer soleres dels nous 
paviments, minimitzant la generació de runa.

El concepte de reciclatge, de treballar amb allò existent, també s’extendrà als 
elements de mobiliari urbà. Així es mantindran al seu lloc sense modificacions 
els fanals Y de roura, entenent que són fanals que s’han renovat recentment i la 
il·luminació que generen continua sent vàlida per la proposta. Es recol·locaran els 
blocs de formigó instal·lats durant la pandèmia integrats al llarg del passeig.

Per tots aquells elements de mobiliari urbà nous es tindrà en compte la seva 
funcionalitat polivalents, inclusiva, ergonòmica i adaptables així com els aspectes de 
respecte al medi ambient i origen proper.

El manteniment que es preveu a nivell de materialitat “dura” és mínim, permetent 
concentrar la despesa de manteniment del carrer a la jardineria, per mantenir 
l’abundant vegetació en bon estat.

Enllumenat

Es proposa la preservació de l’enllumenat existent en la seva totalitat, en tant que 
ha estat renovat no fa gaires anys, i així mateix, es manté la unitat amb la resta de la 
il·luminació de l’eixample. Als xamfrans, al densificar-se amb la plantació abundant 
d’arbrat, es reforça mitjançant nous bàculs puntuals a connectar als Quadre existents. 
Es revisarà que totes les lluminàries siguin LED i en cas contrari, es substituirien per 
tal de reduir el consum.

Passatge del Mercat 
(Mercat de la Concepció) > 
En cas de requeriments del 
trànsit rodat es pot proposar 
la instal·lació de llambordins 
amb junta tancada

Proposta llambordi amb 
junta vegetal

Panot 
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El valor de les permanències 

El carrer Consell de Cent, al seu pas per la dreta de l’Eixample és un traç ple de 
memòria urbana i social acumulades des de la formació de l’eixample a la segona 
meitat del segle XIX. Prova d’això és la concentració en pocs metres del Xamfrà 
Cerdà (BCIN), el passatge Méndez Vigo... però també de les arquitectures anònimes 
que l’han conformat, els arbres que porten desenes d’anys donant ombra a les 
voreres... i també és una suma d’intangibles de relacions socials; dels veïns que han 
viscut, de botiguers, oficinistes, de professors i alumnes del Jaume Balmes.

La proposta no ha de borrar cap d’aquestes permanències, sinó incorporar-les i posar-
les en relleu:

• Manteniment en la proposta dels valors primigenis de l’Eixample Cerdà: de 
l’higienisme i igualitarisme del s. XIX transformats en ecologisme i inclusivitat del 
s. XXI.

• Revelar algunes traces històriques esborrades, com ara la traça del Torrent de 
l’Olla, fins ara esborrada, mitjançant l’aparcició de zones d’aigua.

• Destacar els edificis, espais patrimonials i equipaments disposant al seu davant 
espais amb pavimentació que els destaqui (Xamfrà Cerdà, Passatge Méndez 
Vigo, IES Jaume Balmes) per permetre el reconeixement i la trobada.

• Indicar els accessos als edificis d’habitatges, els edificis patrimonials i els diferents 
equipaments, permanències arquitectòniques del carrer, mitjançant catifes de 
paviment.

• Dignificar l’arbrat existent augmentant el tamany dels escocells com a mínim 
1,5x1,5m2 (mínim 2,25m2)

• Posar en valor els aspectes del llenguatge propi de l’Eixample: manteniment de 
l’ús del panot en les voreres laterals i dels fanals Roura Y que il·luminen tot el 
districte.

• Reutilitzar i tornar al carrer els quioscs, re-formulats com a dispositius amb 
programació temporal i curada per a donar veu a iniciatives locals ciutadanes 
que siguin d’interès col•lectiu. Els quioscs poden tornar al carrer com espais 
de divulgació, trobada i interacció, presentant una nova aparença més 
contemporània i sent també captadors d’energia solar.

Accés i serveis

Les solucions proposades en relació als accesos i serveis, són clarament preses amb 
la voluntat de garantir i facilitar el protagonisme dels vianants, el verd i els usos cívics. 

El pas de vehicles es garanteix, per la part central del carrer, però es desdibuixa el 
traçat deliberadament, amb la voluntat de generar una sensació d’atenció màxima, 
que provoqui la circulació a molt baixa velocitat (10km) i que només s’hi circuli si és 
necessari (accessos a aparcaments, veïns, etc...), evitant circulacions de pas. 
Els serveis de càrrega i descàrrega es disposen al xamfrà, guanyant espai a la nova 
vorera dels carrers perpendiculars, per tal de dissuadir l’accés al carrer. No obstant, 
les càrregues i descàrregues de bars, comerços, etc, es podràn realitzar a la nit-
matinada i aixímateix, per casos puntuals, es permetrà l’estacionament al mig del 
carrer per a necessitats veïnals.
En la mateixa direcció, es proposa treure els contenidors del carrer peatonalitzat 
i disposar-los als carrers verticals (al xamfrà). Així, s’allibera el carrer del pas de 
camions d’escombraries, evitant així, els problemes associats a les pressions de 
buidat dels contenidors per part dels camions que exerceixen sobre el paviment i 
garantint una major durabilitat d’aquest. 

Imatge històrica de la cruïlla 
entre Pau Claris i Consell de Cent 
amb llambordins > 
Suposem que gran 
part encara estarà 
al subsòl

Passatge Méndez Vigo 
encara enllambordinat

Plànol de les rieres de Barcelona, 1972
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Control de costos 
 
Es fixa l’objectiu de conèixer i controlar la repercussió sobre el pressupost global 
de cadascuna de les diverses opcions projectuals plantejades durant tot el procés 
de redacció de projecte, tenint en compte la idoneïtat de les possibles solucions 
consructives respectes dels recursos disponibles: inversió prevista, el temps de 
redacció i execució previstos, recursos tècnics i humans i els costos de mantniemnt 
futurs.

Fase Avantprojecte

t� Definició del concepte de projecte establint les actuacions principals entre 
tots els agents.

t� Ànalisi de riscos de les actuacions principals acordades.
t� Assistència tècnico-econòmica dels agents de l’avaluació del cost durant el 

desenvolupament de la concepció de l’avantprojecte.

Fiabilitat
t� Confecció d’un pressupost per capitols d’obra del cost de la proposta amb 

descomposicions parcials de les partides més representatives.
t� Contrast del pressupost amb valoracions econòmiques de les empreses 

del sector dels sistemes constructius i de serveis escollits i els elements de 
mobiliari urbà i arbrat.

Acompliment
t� Recopilació de dades de les bases professionals.
t� Revisió dels capítols amb anàlisi de costos detallats en partides significatives.
t� Entrega del pressupost per capítols segons planificació temporal.

Estructuració
t� Es desenvoluparà el pressupost per capitols llistant dins de cada capítol els 

elemnst constructius que desenvoluparà el projecte executiu. Els elements 
corresponents a les partides de major envergadura ja comptaran amb una 
valoració de les empreses del sector.

Fase Projecte Executiu

Concepció d’un calendari detallat, pel lliurament a l’equip de control de costos de 
la documentació gràfica per a la redacció del pressupost.

Fiabilitat
• Els amidaments seran detallats segons els capítols i subcapítols definits al Plec 

de redacció de projectes de BIMSA.
• Les partides contindran les especificacions i/o descripcions tècniqies necessàries 

per tal que a l’apartat del pressupost es pugui realitzar la seva valoració. 

Acompliment
t� Revisió dels capítols amb anàlisi de costos detallats.
t� Entrega del pressupost complet segons planificació temporal.

Estructuració
t� Es desenvoluparà el pressupost desglossat per prtides unitàries, 

organitzades amb els mateixos capítols que l’estructració de la memòria, 
segons el Plec de redacció de projectes de BIMSA.



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



locus amoenus→Locus amoenus significa lloc apartat de soroll, les
temptacions ... 'amoenus' és un adjectiu llatí que significa
"amè, agradable, deliciós, encantador". Es un tòpic literari
que generalment descriu un lloc natural idealitzat i
paradisíac, segur i tranquil, que convida a la conversa
relaxada.

→ La continuïtat, l’escalabilitat i la disponibilitat són tres
ambicions que guien la nostra visió. Per convertir els eixos
verds i els seus barris en llocs de vida per a usuaris i
residents, dissenyem l’espai públic en les seves múltiples
dimensions, tant pel gruix del sòl com per la profunditat
de les seves temporalitats.

→ La selecció d’arbustives i entapissants es basa en criteris
de biodiversitat. Proposem prioritzar les plantes melíferes,
de floració abundant al llarg de l’any; espècies que aportin
varietat, color, olor, vibració; que resisteixen la calor
actual i futura. La plantació de les superfícies en grups no
regulars reforça la idea de diversitat i l’ús col∙lectiu i
personal.
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El 2021 és sens dubte un any fonamental. La crisi sanitària posa en marxa canvis 
fonamentals en gairebé tots els àmbits de la societat. La transformació no és 
només social, també ecològica. En el desenvolupament d’una visió a llarg termini 
hem de reflexionar sobre els valors que volem situar al centre de la nova era que 
arriba a una velocitat sense precedents. Busquem una forma nova i sostenible de 
viure Barcelona.  

No construïm el futur a partir d’una tabula rasa. Hem de continuar el que hem 
heretat i ressaltar els elements històrics i específics de l’Eixample. El repte de 
predefinir les funcions humanes ja ha quedat obsolet, i l’antiga visió del verd i les 
places com a simples ornaments accessoris es desautoritza repetidament. La 
ciutat del futur ja no serà una ciutat totalment pavimentada. El focus ja no es centra 
només en les persones, sinó en l’ecosistema que les envolta. En un món incert 
sotmès als capricis del canvi climàtic, depèn de nosaltres limitar-ne els efectes. El 
desenvolupament d’eixos verds s’ha d’entendre com una oportunitat per influir 
positivament en el clima i millorar la vida ciutadana.  

La transformació de Consell de Cent en eix verd de gairebé 4,5 km de llarg 
connectant el parc de Joan Miro i amb el parc de Glòries suposarà una veritable 
revolució tant de l’ús de l’espai públic com en les formes de viure en els edificis 
que l’envolten. La re-urbanització de l’espai ha d’estar acompanyada d’eines de 
planificació que tinguin cura de la pluralitat d’usos que caracteritzen la ciutat mixta 
amb comerç i serveis de proximitat.  

L’eix verd del Consell de Cent és un espai públic, a la interfície entre la ciutat i la 
xarxa subterrània. Volem convertir-lo en un entorn confortable i propici per a les 
activitats humanes, prestant especial atenció a la seva materialitat, la seva 
robustesa, la qualitat i la simplicitat de la seva implementació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reparació i refrescament dels sòls requereix la reintroducció massiva 
d’organismes vius com a font de biodiversitat. Les plantacions, sempre que el 
volum de la seva capçada sigui suficient, actuen com un aire condicionat passiu. 
Plantades en gran nombre i en una superfície òptima, les plantes permeten la 
construcció d’illes de frescor que, quan s’uneixen, produeixen una cadena virtuosa 
capaç d’influir localment en els efectes de la desregulació del clima.  

 

 

 

 

 

  

→ La continuïtat, l’escalabilitat i la disponibilitat 
són tres ambicions que guien la nostra visió. Per 
convertir els eixos verds i els seus barris en llocs de 
vida per a usuaris i residents, l’espai públic s’ha de 
dissenyar en les seves múltiples dimensions, tant pel 
gruix del sòl com per la profunditat de les seves 
temporalitats. Treballar l’espai públic a través del 
prisma del sòl i del temps permetrà donar una 
resposta durable a les necessitats i expectatives 
canviants. 

→ Carrer / Cruïlla. Si atenem a l’esforç que va 
posar Cerdà en el disseny de la intersecció viària, 
que per repetició del mòdul sobre la trama acabaria 
donant forma a l’illa i a l’espai més característic de 
l’Eixample, la conclusió no pot ser altra que la de 
l’eix com a suma d’interseccions. El disseny i la 
solució de la cantonada esdevenen, doncs, 
objectius prioritaris per a la correcta definició del 
nou eix verd. La geometria de la cantonada s’estén 
cap a l’interior del carrer. 

→Locus amoenus significa lloc apartat de soroll, les 
temptacions ... 'amoenus' és un adjectiu llatí que 
significa "amè, agradable, deliciós, encantador". Es un 
tòpic literari que generalment descriu un lloc natural 
idealitzat i paradisíac, segur i tranquil, que convida a la 
conversa relaxada. Un "lloc propici per a l'amor", per al 
gaudi, per al goig. " 
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1. Proximitat i dret a l’espai públic 

→ Paviment del joc: Neu i sorra són les dues metàfores més conegudes de 
l’espai de joc, de l’espai d’ús compartit: la neu cobreix i desdibuixa les línies rígides 
dels espais reglats; el cotxe desapareix; les persones s’apropien de la totalitat de 
l’espai i inventen o recuperen noves formes d’utilització de l’espai; les classes 
socials es barregen i interactuen en el nou escenari. 

→ Els itineraris - psicogeografies, Cap persona fa el mateix itinerari per anar 
d’un lloc a un altre. Els itineraris són en part funcionals en part emocionals. Els 
itineraris, com en la classificació dels animals del Gran Khan  de Borges (els 
animals blaus, els que m’agraden, els que no existeixen...), són personals i 
inclassificables: sensiblement rectilinis pels que van ràpid, els que inclouen carrers 
amb més arbres diferents, els que passen per la meva antiga escola... 

La nostra proposta, com en la metàfora de la neu, defuig una classificació rígida 
dels itineraris; desdibuixa les línies; indueix al joc i facilita la creació d’itineraris 
personals. No obstant, s’han considerat de manera preferent determinats 
recorreguts habituals o prioritaris: el passeig central, la continuïtat dels vianants 
dels carrers verticals, el passatge Méndez Vigo, i el deambular comercial. El 
disseny en ziga-zaga pot tenir, a més a més, beneficis en termes de seguretat i de 
sensació de seguretat: dificulta la continuïtat, obliga a una menor velocitat i permet 
la reducció del mobiliari de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Una plataforma única amb un paviment continu, facilita la utilització de 
l’espai, la convivència i la celebració de la vida urbana. Una aposta per la barreja 
dels usos i l’enriquiment de les interaccions.  

→ Les qualitats d’un jardí, la contribució de les plantes a la ciutat és també 
connectar els éssers humans als ritmes naturals, estacions, hores del dia i de la 
nit, del propi cos. Aportar qualitat de vida. Refrescar-se sota un arbre, refugiar-se 
de la pluja, veure caure el sol o passar els núvols pel fullatge, sentir el vent a través 
del moviment que imparteix a la vegetació són experiències sensorials que 
contribueixen a experimentar espai i temps sense buscar sistemàticament 
optimitzar-lo; l’espai públic més lliure, sense tanta sobrecàrrega de senyals.  

→ Una gama de Mobiliari Urbà unitari com a principi federatiu,  una gamma 
senzilla i completa que inclou tots els elements que tenen com a funció facilitar la 
convivència i que es pot aplicar a tots els eixos verds. Basats en les necessitats 
de solidesa, estètica, ergonomia, funcionalitat i economia de gestió.  

→  Mobiliari d’ilꞏluminació pública senzill i discret, que es combina amb 
l’entorn urbà i paisatgístic. La nova ilꞏluminació tindrà en compte aspectes més 
experiencials, que contribueixi a generar un ambient propici al bon veïnatge, i 
garanteixi la sensació de seguretat. Un enllumenat  per a que les persones en la 
seva diversitat se sentin acollides i acompanyades també en les hores nocturnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona nevada del 62                                          Paisatge hivernal amb patinadors sobre gel  

                                                                                                                               (H. Avercamp) 

Itineraris personals i colꞏlectius 
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2. Valor de les permanències 

En el teixit urbà heterogeni de l’Eixample, els arbres són elements fonamentals en 
la cohesió del paisatge i com a testimoni viu de la història.  El patrimoni vegetal 
s’ha de reconèixer perquè l’estructura arbòria uneix les diferents seqüències 
urbanes i garanteix la continuïtat vegetal a gran escala. El projecte integra la 
conservació sostenible dels arbres i les estructures paisatgístiques especifiques 
del passatge Mendez Vigo. La creació dels eixos pot ser el moment de pensar a 
la gestió de l’estructura verda de l’eixample d’acord amb la seva geografia natural 
i artificial. 

→ Antigues rieres de Barcelona. El pla de Barcelona és un territori 
topogràficament poc diferenciat, amb un pendent suau de muntanya a mar. 
Aquesta topografia ha suposat l’existència de rieres sensiblement paralꞏleles entre 
elles i amb els carrers verticals de l’Eixample. Actualment, l’apreciació d’aquestes 
rieres s’ha esborrat. Tanmateix, pensem que les plantacions haurien d’expressar 
aquesta realitat soterrada. La plantació (arbrat + arbustives) pot ser diferent entre 
els eixos verds verticals i els horitzontals. El disseny de la proposta incorpora com 
a fet rellevant aquesta diferenciació i proposa la plantació d’espècies arbòries 
diferents entre els carrers verticals i els horitzontals, i més concretament entre els 
eixos verticals i horitzontals.    

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→  El Panot, revestiment de referència de l’Eixample. No obstant això, no va 
ser fins a principis del segle passat que el panot va ser gradualment adoptat com 
a material unificat per a les voreres. És a dir, mes de 50 anys després de la creació 
de l’Eixample. En aquest període es van provar diferents solucions; llambordes de 
pedra natural local i estrangera, paviment de fusta recoberta de quitrà, macadam, 
asfalt, sauló... En general no hi havia diners per a pavimentar els carrers per tant 
eren de fang. El que porto a l’àlies de ‘Can Fanga’, expressió que es continua 
utilitzant actualment. 

Amb el temps, els eixos majors com Passeig de Gràcia, Diagonal, Passeig Sant 
Joan s’han singularitzat amb un Panot o paviment específic. En el mateix sentit, 
proposem posar en valor i singularitzar la nova tipologia d’Eixos Verds amb un 
paviment específic. El conjunt d’eixos dóna una massa critica suficient per poder 
adoptar-lo. Per la resta de carrers de l’Eixample es manté l’ús del panot. Creiem 
que un mateix revestiment i gama de mobiliari per als diferents eixos verds els 
donarà la força necessària. La vegetació especifica en funció del sol (arbrat + 
arbustives) així com la gestió de les aigües (escorrenties), poden aportar una 
diferenciació addicional entre els eixos verticals i horitzontals (a banda dels 
requeriments funcionals propis).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
Relació entre els eixos verticals, horitzontals i les rieres Paviments normals i específics 
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3. Nova materialitat 

Els materials utilitzats a l’espai públic reflecteixen els canvis de la societat. La 
nostra proposta aposta per un paviment  continu fet íntegrament a partir de 
recursos renovables; un material d’alta resistència al desgast i a la pressió, 
important per a l’intens trànsit de vianants i al pas ocasional de vehicles de serveis 
d’emergència, proveïdors de mercaderies i serveis i veïns. 

El nou paviment és un asfalt vegetal realitzat a partir de granulats de pedres 
naturals reciclades de diferents talles (barreja de granit de les vorades existents 
reutilitzades i pedra arenisca local) i un aglutinant vegetal (fet de resina de pi i oli 
de colza). L’aglutinant vegetal, translúcid, posa en valor les qualitats estètiques 
dels àrids naturals. A més proposem al final un tractament mecànic de la superfície 
per fer més visibles els granulats.  

L’aglutinant vegetal és un veritable pas endavant pel que fa a la reducció de gasos 
d’efecte hivernacle i l’estalvi d’energia. Basat en almenys el 95% de matèries 
primeres vegetals renovables i molt predominantment no alimentari. L’asfalt 
vegetal és un material ecològic i reciclable: al final de la seva vida útil, entre 15-20 
anys, es pot moldre i es pot reutilitzar com a base  per a altres asfalts incolors o 
formigó (= life cycle continue + economia circular). 

El paviment té un color natural amb un índex de reflectància solar (albedo) elevat 
que contribueix a reduir l’efecte d’illa de calor. És permeable (associat a una base  
inferior compactada i drenant). A diferència de l’asfalt negre clàssic, no n’hi ha 
sorra ni petroli en la seva composició: és un material “obert”, amb espais entre els 
àrids, que li confereixen les seves característiques drenants. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Accés i serveis 

Un dels rols principals de l’espai públic és relacionar els llocs i els usos. La 
continuïtat es basa en el reconeixement i l'amplificació de tot el que existeix i el 
projecte és una oportunitat per produir nous  vincles o consolidar els existents.  
Tanmateix els espais públics són testimoni d’una gran estabilitat (sòl, arbrat) i d’un 
caràcter especialment fluid (usos, atmosferes). La capacitat del nou eix verd per 
acollir diversitat d’usos i contribuir a la seva convivència harmònica esdevé la 
garantia de l'èxit del projecte del nou espai públic urbà. 

→Preferència de vianants. Es garanteix el pas per l’Eix de vehicles motoritzats 
de serveis (bombers, escombraries, neteja...) i l’accés de veïns en sentit Oest-Est, 
així com de bicicletes i de mobilitat personal en doble sentit. Tot l’eix es considera 
zona DUM sense senyalització específica. Es proposa un circuit, sense continuïtat 
horitzontal, per a l’accés de veïns i la càrrega i descàrrega. 

→Altres serveis. La parada de Teisa (fins que es resolgui el nou model de bus 
interurbà), els serveis dels hotels i els contenidors (5 unitats/2 fileres/ tram) es 
proposen adjacents als xamfrans, amb accés des de les vies verticals.  

→Modularitat de l’espai, intercanviable amb altres usos al llarg del temps. 

→Espais segurs. La canalització del trànsit rodat per les vies verticals permet la 
creació d’espais “interiors” segurs per a infants, gent gran i persones vulnerables. 
Aquest és el lloc ideal per a situar les àrees estàtiques (jocs d’infants, estada....)   

→Doble model de terrasses: entre arbres (per a bars i restaurants) i contra  
parterre (per a degustació: forns,...; amb una amplada lliure de pas de 1,8 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referència Allée Jean Jaurès a Toulouse                                                                      Nou Eix Verd Accessibilitat i usos 

Millora de la qualitat acústica 
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5. Visió infraestructural (infraestructura verda, ilꞏluminació i cicle de l’aigua) 

→Entorns naturalitzats Des de principis del segle XIX, el lloc atribuït a les plantes 
a l’espai urbà ha anat evolucionant des d’una naturalesa artificialitzada i 
estetitzada cap a una visió més naturalitzada amb un fort objectiu ecològic, 
biodivers i polivalent. La nostra proposta promou l'establiment d’hàbitats mitjançant 
la plantació, però també anticipant el temps i els processos necessaris perquè els 
diferents components del medi s'estabilitzin i convisquin harmoniosament. 

→Illa de calor.  Proposem combatre aquest fenomen climàtic urbà amb arbrat i 
vegetació baixa: a l’hivern els arbres perden la fulla per a permetre un millor 
aprofitament de la menor insolació; a l’estiu els arbres refresquen projectant 
ombra. Plantada en diversitat d’estrats, en gran nombre i en una superfície òptima, 
la vegetació permet la construcció d’illes de frescor que, quan s’uneixen, 
produeixen una cadena virtuosa capaç d’influir localment en els efectes de la 
desregulació del clima. Al mateix temps la presència abundant de plantes diferents 
influeix positivament en l’absorció del soroll, millorant la qualitat acústica de 
l’ambient. 

→Secció vegetal del carrer asimètrica. La façana muntanya rep més hores de 
sol anual degut a la seva orientació. Aquest és l’espai més agradable en els mesos 
freds i temperats. Per maximitzar els beneficis d’aquesta orientació proposem una 
secció vegetal asimètrica, amb zones enjardinades més grans i més arbres en el 
costat muntanya. Al mateix temps, aquesta major dimensió permet situar aquí 
altres usos, com les àrees de jocs de nens, que requereixen majors dimensions 
per a la seva implantació. 

→Diversitat arbòria. Gràcies a la bona gestió de l’arbrat de l'última dècada 
l'Eixample ja no és un monocultiu de Platans. En el nostre tram s’hi barregen els 
Platans amb altres espècies com els Lledoners,  Castanyers bords,  Firminia 
símplex i Tillers, així com Xiprers, Palmeres i Fals pebrers als passatges 
Permanyer i de Mendez Vigo.  

Proposem aprofitar l’espai alliberat pel trànsit de vehicles per incrementar l’arbrat: 
a sota l’alineació d’arbres de primer ordre plantem arbres  més petits de port mes 
natural, Lagerstoemia indica. Als xamfrans, on s’incrementa la superfície de 
parterres, hi proposem arbres grans, Ginko bilova. Conjuntament, la proposta 
arbòria complementa l’existent, reforça el caràcter natural, marca el  pas de les 
estacions amb la seva floració i color i singularitza aquest eix, diferenciant-lo dels 
altres carrers i/o eixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diversitat arbòria: arbrat d’alineació, grups d’arnres i bosquets 

Alçades de les plantacions en relació als Carrers i Places 

Colors de la floració façana sol 

Colors de la floració façana muntanya 
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→ La selecció d’arbustives i entapissants es basa en criteris de biodiversitat. 
Proposem prioritzar les plantes melíferes, de floració abundant al llarg de l’any, 
així com les plantes que afavoreixen els ocells i les papallones, polinitzadores i 
els petits vertebrats. Proposem espècies que aportin varietat, color, olor, vibració; 
que resisteixen la calor actual i futura; que no necessiten químics perquè 
suporten bé les plagues; que no son exigents en nutrients.  La plantació de les 
superfícies > 6m2 en grups no regulars reforça la idea de diversitat i l’ús 
colꞏlectiu i personal del nou eix verd. 

→ Una visió nocturna que respecta l'atmosfera de l'eix verd. El projecte pretén 
ser exemplar en tots els àmbits del disseny sostenible: la construcció d’entorns 
urbans de llum (enllumenat públic) s’ajusta plenament a aquest ambiciós 
enfocament, tant en termes de control de la contaminació lumínica, l’eficiència i 
l’estalvi energètic com, en la comoditat, el gaudi visual i la "llum social”. Volem 
posar una atenció específica a l’enllumenat nocturn de la futura remodelació 
mitjançant la "implementació d'ilꞏluminació urbana adaptada en qualitat, intensitat 
i temps", per limitar l'impacte sobre la biodiversitat nocturna i reduir el consum 
d'energia, tenint en compte la seguretat i el confort de les activitats humanes. 

Es proposa la utilització d’un sistema d’ilꞏluminació LED que permet tenir en 
compte l’autonomia (amb la possibilitat de connectar-se a una comunitat 
energètica a menys de 500 m); limitar les superfícies ilꞏluminades a les 
estrictament necessàries evitant sobre-ilꞏluminar les zones enjardinades (per tal  
de vetllar per la vida de la flora i la fauna nocturna); gestionar els períodes d’encesa 
i ilꞏluminació durant la nit i en funció de la ubicació; amb una variació de la intensitat 
de la llum segons els usos i a les diferents àrees. 

→ Cicle de l’aigua: el paviment com a capa frontissa entre la terra (el subsòl) i 
el cel (l’atmosfera). Proposem un paviment amb una certa permeabilitat que 
garanteixi que la humitat de l’atmosfera arribi a la terra i nodreixi el subsòl i les 
corrents d’aigua subterrànies. Amb un disseny de la microtopografia podem 
conduir fàcilment les aigües d’escorrentia, d’aquest carrer horitzontal, cap els 
parterres enjardinats on es poden infiltrar. Els parterres formen una llera que capta 
l’aigua superficial i l’acumula durant la descàrrega pluvial. A les vores s’hi 
combinen graves i sauló formant una espina de drenatge que afavoreix la infiltració 
cap al subsòl.  En el futur les tempestes seran menys sovintejades però més 
intenses. La estratègia de captació i posterior infiltració de l’aigua pluvial ajudarà 
a disminuir la pressió sobre el sistema de tractament d’aigües municipal. 

 

 

6. Control del pressupost i manteniment de la inversió 

Quan es consideren les opcions pel projecte, el cost de construcció i manteniment 
forma part dels criteris de disseny. A més integrem la reflexió sobre el cost 
potencial del manteniment des del principi del procés de disseny. El "Cicle de vida" 
del projecte forma part de l'enfocament integrat de l'equip. 

Les metodologies de determinació del cost de la proposta a l’Avantprojecte i al 
Projecte Executiu són diferents en la informació que acaben contenint ambdós 
pressupostos. Tanmateix, el cost final obtingut hauria de ser molt similar en les 
dues. A l’Avantprojecte s’utilitzarà un pressupost paramètric amb partides que 
unifiquen els principals conceptes de la urbanització, mentre que al Projecte 
Executiu el pressupost serà  detallat i exhaustiu per ser fiable i, finalment, lícitable 
i executable sense significatives modificacions posteriors. Per a l'elaboració del 
pressupost s'usarà l'eina TCQ2000, que permet i facilita els objectius anteriors. A 
l’Avantprojecte però també l’Executiu, el pressupost del projecte estarà estructurat 
en els suficients capítols, subcapítols, apartats i partides, tal com l'estructura l’eina 
TCQ. L'estructura ha de pensar-se i establir-se abans de la seva creació, de 
manera que una possible execució de l'obra en fases o lots trobi el seu reflex de 
manera còmode en el pressupost. El pressupost ha de tenir com a resultat una 
fàcil divisibilitat en fraccions lògiques de la futura obra. 

Es necessària la externalització contínua a BIMSA de la informació generada 
durant tot el procés. Les versions i les principals modificacions es posaran en 
coneixement del client de forma automàtica en el canal que aquesta designi, 
mitjançant una plataforma colꞏlaborativa o bé amb la tramesa d’informes periòdics 
amb l’estat i evolució del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfícies permeables (parterres, escossells i àrees de joc) + paviment drenant 
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El context d'Emergència Climàtica actual força a anar més enllà d’un nou model d'ordenació de l'espai públic i plantejar 
un canvi estructural de les ciutats, un canvi de paradigma.  
 

Fins ara el “nostre món” s’ha dividit en dos: urbanitzat i no urbanitzat. Afortunadament no tot és blanc o negre, i el que 
cal és estudiar els grisos possibles entre urbanitzat i no urbanitzat. Cal cercar formes d’urbanització que s’acostin el 
més possible a la natura i que sobretot tendeixin a comportar-se com ella, ciutat natura. 
 

Les ciutats tenen un subsol extremadament compactat sota unes sub-bases de paviment impermeable que aboquen 
ràpidament l’aigua de la pluja a les clavegueres, amb molts sediments, posant al límit el funcionament de la xarxa i 
augmentant el risc d’inundacions. És el moment de replantejar aquest funcionament d’una manera àmplia.  
 

Els especialistes en arbrat urbà fa anys que estudien la tècnica del sòl estructural per a millorar les necessitats de les 
arrels, per les quals tant important és la disponibilitat d’aigua com d’oxigen. El sòl estructural és una capa àmplia de 
grava (i per tant aire i oxigen), barrejada amb terres amb ingredients orgànics.  
 

Però un llit de graves és molt més que una bona base per a l’arbrat. Gràcies a les propietats estructurals de la grava 
també constitueix una base de paviment d’alta resistència, que permet qualsevol tipus de paviment i d’intensitat de 
tràfic. Així mateix, tot el volum d’aire disponible (40% aire - 60% pedra sòlida) és volum disponible per acumular-hi 
aigua, i per tant és la millor oportunitat per a derivar-hi les aigües pluvials i convertir aquesta base en un gran dipòsit de 
laminació temporal, reformulant l’actual sistema d’escorrentia urbana.   
 

Per totes aquestes raons, i abans d’entrar en ordenació d’usos, distribució del verd o elecció de paviments (variables 
que poden tornar a canviar d’aquí a 20 o 30 anys), som conscients que la força d’aquesta proposta rau en una inversió 
ambiental a llarg termini: l’excavació i execució d’un nou subsol porós en tota l’amplada del carrer, una esponja 
continua de 12m d’amplada, deixant els 4m de vorera a banda i banda, necessaris per als serveis urbans.  
 

Aquest matalàs porós permet situar les zones verdes i l’arbrat de gran port allà on correspongui, segons les necessitats 
de l’àmbit concret, sempre amb les millors condicions possibles. I al mateix temps resol el debat sobre el percentatge 
adequat de paviments permeables, ja que aquesta nova infraestructura de base funciona tan amb escorrenties verdes 
a l’aire lliure com amb catifes de paviment. És doncs una base molt flexible per a qualsevol tipus d’ordenació urbana.  
 

La nova ciutat natura no podrà tenir una imatge idèntica a la natura, però si tendir a comportar-se com ella. 
 
COMPONENT SOCIAL: Dret a l’espai públic. Espai d’ús ciutadà, passeig, estada i joc  
 

El nou model d’espai públic reequilibra les prioritats recuperant espais d’oportunitat fins ara ocupats pel cotxe per a 
usos socials. Una nova aproximació al disseny urbà de l’Eixample sensible a la diversitat, a la creació d’un paisatge 
urbà inclusiu i saludable amb especial atenció a les persones més vulnerables. Un espai amb enorme potencial i a la 
vegada amb una gran demanda i intensitat d’us i serveis que han de compatibilitzar-se amb la infraestructura verda. 
 

L’estratègia d’executar un gran subsol porós, ens permet posar l’ús cívic i social com a primera prioritat, flexibilitzant 
la integració de nous usos i garantint al mateix temps el cicles naturals i la infraestructura verda, però adaptant-nos a 
les necessitats de cada tram pel que fa a activitats i usos en planta baixa i prioritzant la creació d’espais d’estància, 
lúdics i de trobada comunitària i reconeixent al mateix temps espais per a les terrasses, la logística o els accessos als 
aparcaments soterrats. 
 

Quan les ordenacions defineixen molt bé on ha d’anar cada ús (espai per a la circulació vehicular de servei, espai per a 
càrrega i descàrrega, espai per al joc, etc.); s’acaben hipotecant espais que són només per a ús temporal i per tant no 
hi ha un equilibri entre pressió d’ús i el seu espai destinat. Però quan les ordenacions volen evitar el primer cas, i en pro 
de la flexibilitat no distingeixen els usos en l’espai, acaba guanyant el més fort. Així en grans plataformes úniques amb 
amplades generoses per a no delimitar espais específics obtenim altra vegada velocitats elevades dels vehicles. 
 

Per a resoldre-ho el que cal és deixar clar en tot moment de qui és la preferència. Si el que preval és l’ús cívic de 
l’espai públic per davant del vehicle, aquest ho ha de percebre amb múltiples alarmes que l’avisin: el seu recorregut no 
pot ser lineal ni tenir continuïtat al llarg de l’eix, s’ha de dificultar. Però no es tracta exclusivament d’un canvi 
d’alineacions i elements de protecció: el global del paisatge urbà és qui defineix les prioritats: la ubicació de 
l’arbrat, el mobiliari, els paviments, etc. 
 

Els xamfrans són una oportunitat per a marcar aquest territori des del començament del tram. El vianant ha de deixar 
d’alterar el seu recorregut natural de passeig i poder travessar als encreuaments pel centre. És doncs el vehicle que ha 
de modificar el seu recorregut per a cedir-lo a qui té la prioritat. 
 

L’ordenació del nou paisatge urbà reconeix el traçat del xamfrà i persegueix estendre l’espai plaça del xamfrà cap al 
tronc del carrer articulant una distribució que afavoreix els itineraris creuats de vianants i visuals a 45º que garanteixen 
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una millor accessibilitat i interacció entre façanes, així com un millor dinamisme transversal del carrer. Aquesta 
distribució augmenta la diversitat de recorreguts per a vianants i al mateix temps trenca la linealitat del trajecte per als 
vehicles, reduint-ne per tant la velocitat. La plantació d’arbrat al centre del carrer, la utilització d’elements de mobiliari, la 
pavimentació... tots els recursos s’estructuren en base a aquesta nova ordenació i objectiu. 
 

Es planteja una secció variable, creant un eix longitudinal en zig-zag i passos transversals que vagin cosint les façanes: 
(P) Vorera de panot com a permanència que emmarca l’edificació: 2 franges de 3,5-4m a cada banda. 
(R) Franja tova de reprogramació de 6-7m amb espai per al joc, espais de trobada, terrasses… que es van 
distribuint conjuntament a les zones vegetades i deprimides, receptores de l’escorrentia.  
(V) Plataforma compartida vehicle-vianant de 3,5m amb prioritat vianant que s’amplia als trams d’inici i final del 
carrer a 5m per a possibilitar la colꞏlocació de contenidors i zones no delimitades DUM i parada.  
(A) Banda d’arbrat de 2 m que possibilita la ubicació de terrasses y aparca-bicis. 

 

 
Amb l’objectiu de generar un espai plaça al centre del carrer, la plataforma compartida redueix la seva amplada en 
aquest punt, eliminant l’espai de servei (DUM, contenidors, zona de parada) que s’ubica als trams d’inici i final del 
carrer. El tram central augmenta la franja de reprogramació amb l’objectiu de fomentar usos ciutadans al centre del 
carrer. 
 

El joc, els espais de trobada i d’estada són juntament amb el verd un element infraestructural d’aquest nou model i 
s’estenen al llarg de l’eix a través de la franja tova de reprogramació. Una franja amb caràcter naturalitzat, amb espais 
confortables i elements que fomentin el joc espontani i creatiu al carrer. Una infraestructura de proximitat que 
distribueixi de manera homogènia i equitativa aquests nous serveis urbans.  
 

El nou model ha de posar en valor aquells elements urbans capaços de donar resposta a la diversitat i multiplicitat 
d’usos: elements per seure que a l’hora permetin el joc, bancs que responguin a diverses alçades, elements d’encintat i 
a la vegada de recolzament i descans... S’utilitzaran i si escau es dissenyaran nous elements urbans que responguin a 
les noves necessitats i amb nous atributs: inclusiu, modular, flexible, sostenible, saludable... 
 

La proposta contempla la definició d’un element urbà multifuncional, modular i adaptable que delimiti i protegeixi els 
espais vegetats i exerceixi de fil conductor de l’eix: creant espais i trams per seure que reconeguin la dimensió i escala 
infantil, trams amb seients accessibles i ergonòmics o espais d’estada de caràcter més informal. Un nou paisatge urbà 
sense estridències per sensible a la diversitat d’usos, de gènere i d’edat que possibiliti la interacció i la creació de 
vincles entre ells: espais d’estada accessibles per a gent gran al costat d’elements lúdics que fomentin el joc espontani; 
mobiliari adaptat per a persones amb necessitats d’atenció i cures; espais inclusius per a persones amb diversitat 
funcional, i sempre al costat del verd. 
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COMPONENT AMBIENTAL: El cicle de l’aigua, el verd i la biodiversitat, l’energia  
 

Una ciutat eficient i autosuficient no depèn exclusivament de la superfície disponible en l’espai públic. Una mançana de 
l’Eixample ocupa uns 13.500m2, dels quals 3.500m2 són interior d’illa, i un tram de carrer com el que estem treballant 
uns altres 3.500m2. Els terrats suposen doncs un 60% de la superfície assolellada, mentre que el carrer i els interiors 
d’illa (menys assolellats per l’ombra de les edificacions) representen només un 20% cadascun d’ells. 
 

Per altra banda la vegetació que pot créixer en un terrat no assolirà mai l’arbrat que es pot desenvolupar arran de terra, 
i per tant és clar que els terrats han de potenciar la plantació d’herbàcies i arbustives, essent aquest l’estrat amb més 
dificultats d’implantació al carrer. Als carrers cal potenciar l’estrat inferior i superior (subsol i arbrat), i també l’estat 
intermedi però sempre amb convivència amb la resta d’usos. Les cobertes verdes són en canvi el lloc idoni per a 
aquest estrat (herbàcies i arbustives) i també per a allotjar generadors d’energia fotovoltaica.    
 

El cicle de l’aigua 
 

La disponibilitat d’aigua és un condicionant ambiental crític en la creació i manteniment dels espais verds urbans. El 
disseny dels diferents espais enjardinats s’ha de dur a terme aplicant criteris de minimització del consum de l’aigua i de 
maximització de l’eficiència.  
 

Caldrà tenir en compte la proximitat de la xarxa d’aigües freàtiques, o la possibilitat d’ampliar-la per a accedir-hi. També 
es considerarà la retenció d’aigües en els punts de laminació superficial, que pot permetre la recreació d’ambients més 
humits, tot i que durant 4-6 mesos l’any, l’evaporació superarà les aportacions de pluja. Caldrà doncs, dur a terme una 
valoració acurada de les necessitats hídriques, així com de les superfícies de reg. 
 

El nou calaix porós, situat a la calçada actual del carrer, es proposa en un paquet de 1,70m de profunditat: 1m de sòl 
estructural, 30cm de degradat de graves (10cm grava fina + 10cm ull de perdiu + 10cm sorra), i segons correspongui 
els 40-50cm de subbase i paviment rodat, o els 40-50cm de terra vegetal. 
 

A través dels punts d’infiltració, l’aigua de la pluja s’infiltra en aquesta esponja com un reservori. Aquests àmbits es 
formalitzen en depressions a les zones enjardinades que permeten la inundació temporal d’uns 40cm de profunditat, 
actuant com a basses de laminació i retenció, i permetent que aquesta infiltració es resolgui de manera progressiva.  
 

Per tal que el sistema funcioni, les pendents transversals del carrer condueixen l’aigua cap al centre de l’eix, portant-la 
cap als punts de retenció i infiltració. Cadascun d’aquests punts disposarà d’un sobreeixidor uns centímetres sota la 
rasant del carrer, per tal que en cas de pluges torrencials, eviti la inundació. Cal fer els càlculs hidràulics en fases 
posteriors, però és clar que en aquest nou model d’urbanització desapareixen un gran nombre d’embornals i es redueix 
enormement el cabal d’aigua abocat a les clavegueres. Serà important garantir la discontinuïtat entre aquest subsol i 
edificacions que es poguessin veure afectades per infiltracions d’aigua, com ara estacions de metro o soterranis. 
Paralꞏlelament caldrà incorporar làmines anti-arrels al voltant del calaix porós, sobretot per a protegir els serveis 
urbans.  
 

Pel que fa als paviments s’estudiaran múltiples opcions dins del degradat de possibilitats, per tal de garantir un correcte 
funcionament tant de la infiltració de les aigües com dels usos de l’espai públic: 
x Paviments 100% drenants, no accessibles (terres enjardinades, sorres, mulch, escorça pi) 
x Paviments drenants, accessibles (sauló, junta oberta, formigons drenants, peça prefabricada gamma Aqua) 
x Paviments no drenants, accessibles (panot, formigons, asfalts i peces prefabricades sobre base de llosa de formigó) 

 

Tenint en compte que els paviments drenants accessibles, s’acaben colmatant i perden aquestes propietats al llarg del 
temps, hem de ser honestos i fer una proposta clara de paviments drenants no accessibles, que superin el 20% de 
superfície, i deixar un 10-15% extra, en paviments drenants que puguin ser trepitjables.   
 

La biodiversitat 
 

Per tal d’abordar la gestió de la biodiversitat des d’una perspectiva integral (diversa, funcional i en continuïtat), es 
proposa dur a terme en primer lloc una diagnosi de l’arbrat actual i el seu estat de conservació, amb l’objectiu 
d’identificar elements de major interès (botànic, mides o port, o interès paisatgístic). I en segon lloc el disseny dels 
hàbitats que es volen recrear. A partir de la diagnosi, es definiran els tipus d’ambients que es pretenen potenciar, el 
seu interès i les seves funcions en el conjunt de l’ecosistema urbà.  
 

El projecte inclourà la documentació necessària indicant les condicions ambientals que requereixen i/o admeten (tipus 
de sòl, condicions d’insolació, etc.), les espècies vegetals que els caracteritzen, i les espècies faunístiques objectiu. 
També inclourà propostes que potenciïn la connectivitat amb la resta d’infraestructura verda de la ciutat; o solucions 
que millorin la connectivitat biològica: revegetació de murs, tanques vegetals (per exemple en patis d’escola), que 
facilitin el pas de la fauna, etc. 
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El verd 
 

A nivell d’arbrat, el projecte proposa cobrir més del 80% de la superfície amb 
les capçades dels arbres, amb un mosaic variat d’espècies, i obtenir així la 
màxima ombra a l’estiu. Per a fer-ho es proposen diverses accions: 

1. Millorar les condicions del subsol amb una infraestructura porosa que 
protegeix les arrels d'arbrat existent i en permet un millor desenvolupament. 
2. Mantenir els exemplars que creixen bé d’espècies com Firmiana símplex, 
Celtis autralis, o Platanus x hispanica i en canvi substituir els Aesculus que 
no funcionen massa bé a l'Eixample. Caldrà però analitzar individualment 
cada exemplar, també els de Tilia tomentosa i Platanus x hispanica 
existents, ja que en general requereixen de més espai del que disposen. 
3. Resituar correctament l’arbrat a mida que es va substituint. Les actuals 
alineacions d’arbrat es troben a 4m de les façanes, una distància massa 
petita per la mida dels arbres plantats que es tomben lleugerament cap a 
l’eix del carrer buscant més sol. L’ordenació en franges més amples, 
permetrà ajustar aquesta distància fins als 5m quan convingui, i també jugar 
amb disposicions al portell que permetin una major diversitat de mides i 
espècies, modificant al mateix temps el paisatge d’alineació a vial, que amb 
el nou objectiu d’espai cívic perd validesa. 
4. Amb aquesta nova distribució d’arbrat cal pensar en un nou mosaic ric i 
variat d’espècies, que caldrà validar amb Parcs i Jardins. Els arbres de copa 
mitjana al costat sol podrien ser Morus 'Fruitless', Prunus serulata 'Kanzan', 
Prunus pisardii o Tamarix gallica (puntualment, ja que no fa gens d'ombra). 
El arbres de copa mitjana al costat ombra: Acer monspessulanum, Acer 
campestre o Ginkgo biloba. La nova ordenació també permetrà plantar arbres de mida més gran, que s’hauran de 
situar en una posició central ben separats de les façanes i també als xamfrans. L’objectiu és buscar una imatge 
diferenciada en aquests punts, amb opcions subtropicals com la tipuana o la xicranda, que encara que tinguin fulla 
durant l'hivern, si no són una plantació uniforme, també donen variables de volum i color al llarg de l’any. 

 

Pel que fa a la plantació d’arbustiva, que es proposa en un 12% de la superfície total, distingim entre arbustives 
llenyoses (més rígides i resistents a l'abús) i herbàcies de port mig que combinaran mates aromàtiques, vivaces de flor i 
gramínies ornamentals. Per a protegir-les de la pressió social, es proposa utilitzar bancs correguts en punts estratègics 
que impedeixin el trepig massiu. També cal preveure una vegetació adequada en els punts més baixos, per a suportar 
la inundació temporal en el punts de retenció i infiltració de l’aigua de la pluja. 
 

Pel que fa al reg és preveu automatitzat i segurament amb sistemes de degoteig, més eficients amb el consum d’aigua.  
 

L’enllumenat  
 

Els darrers anys s’ha portat a terme diferents actuacions de renovació de l’enllumenat de l’Eixample, d’acord amb els 
criteris d’ilꞏluminació de la ciutat de Barcelona i les normatives vigents: reforçar la llum sobre les voreres i millorar els 
nivells lumínics i d’eficiència energètica. En tots aquests casos el criteri ha estat unificar el model pel fanal Eixample 
amb tecnologia LED, i generar una imatge unitària a tot l’Eixample. Tot i així, en actuacions singulars com ara Passeig 
de Sant Joan o Enric Granados, el model és diferent. En les últimes actuacions de superilla a Sant Antoni també s’ha 
optat per models diferents, tot i que la ubicació de fanals, la doble altura i la posició al portell és igual a l’original. 
 

Entenem que la present licitació, de la qual n’ha de sortir un document model per als nous eixos verds, és una 
oportunitat  per a endreçar i fixar criteris en les noves zones pacificades a l’Eixample, fins ara puntuals i 
individualitzades. Però no podem obviar que la colꞏlocació del model Eixample en aquests carrers és relativament 
recent, i tot que segurament serà necessària una adaptació dels punts de llum, més ajustada als nous usos, creiem que 
abans de proposar una substitució total, cal reflexionar si és possible una substitució parcial i/o adaptació, per exemple 
amb una nova versió del model Eixample 2.0 per a zones pacificades, possiblement a alçades inferiors. En cap cas hi 
ha la intenció de promoure cap tipus de monopoli comercial, i això cal regular-ho, però de manera semblant al panot i 
als encintats de granet que han acabat creant una imatge marca Barcelona, sembla preferible optar per un sol model 
amb variacions, que no pas un poti-poti descontrolat. 
 

La nova materialitat, amb noves solucions i materials de baix impacte ambiental, adaptables i ergonòmics  
 

El concepte de materials de baix impacte ambiental va directament associat al cicle de vida dels materials: 
reciclats, reciclables, o directament cradle to cradle.  
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Es donarà prioritat a l’ús de materials reciclats (àrids reciclats a 
partir de tractament de residus de la construcció i demolició, 
plàstics reciclats, etc.). En el cas concret, es proposarà matxucar 
els paviments petris enderrocats (panots, formigons), per tal de 
convertir-los en grava al nou subsòl (sòl estructural). En funció de 
l’àmbit i les capacitats de l’obra, el procés pot ser in situ, de 
producció km0, o sinó és necessari un circuit més ampli d’anada i 
tornada. De manera similar els nous materials per a paviments i 
mobiliari urbà, també acreditaran la procedència, donant prioritat 
als materials naturals, 100% reciclables (sorres, saulons, fusta), i  
a aquells que siguin resultat d’un procés de reciclatge. 
 

S’exigirà l’acreditació amb segells de garantia de qualitat: La 
fusta haurà de tenir Segell de certificació forestal FSC (Forest 
Sterwardship Council) o Forestal Paneuropea (PEFC). En cas 
que la fusta no estigui en possessió de segell de certificació 
només serà acceptada si pertany a explotacions forestals de 
boscos sostenibles. 
 

Es proposa la utilització de peces prefabricades d’altes prestacions a l’espai compartit vehicle-vianant que, allunyant-se 
de les superfícies llises i continues vinculades al vehicle, permet un manteniment i reparació més eficient. Per a ajudar 
a reduir l’efecte “illa de calor” es planteja la utilització de materials de colors clars, amb alta reflectància així com la 
utilització de materials amb propietats fotocatalítiques en zones assolellades. La peça prefabricada permet una àmplia 
versatilitat amb peces específiques de senyalització horitzontal per a la correcta distribució i resolució dels límits i 
recorreguts accessibles a través d’encaminaments i botoneres podotàctils sense ressalts ni graons.  
 

Pel que fa a l’accessibilitat i al confort del mobiliari urbà, en recents projectes d’espai públic hem vist combinar elements 
per a garantir el compliment de les normatives de mobiliari urbà, jocs infantils, fonts; amb d’altres que no compleixen i 
que no poden ser considerats mobiliari (pedres situades en sota bosc, túnels de salze verd, brolladors, etc.), etiquetats 
d’escultures o d’altres elements urbans. Segurament no es tracta de reclamar un canvi de normativa sinó d’aplicar 
creativitat i sentit comú perquè la ciutat sigui més variada, més inclusiva, i tingui en compte tots els usuaris: a vegades 
minoritaris i a vegades majoritaris com els infants, les dones i la gent gran. 
 

El valor de les permanències, dels elements existents, del paisatge o patrimonials  
 

L'Eixample és en ell mateix un valor patrimonial: un model urbanístic d'expansió de la ciutat, el Pla Cerdà, de 
reconeixement internacional. S’hi ubica una gran riquesa arquitectònica de l’etapa modernista, especialment al Quadrat 
d'or, situat al voltant del Passeig de Gràcia i delimitat pels carrers d'Aribau, Passeig de Sant Joan i Diagonal. 
 

Els dos trams d’estudi se situen al bell mig del rovell, entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria. El nou eix verd no pot 
entrar en competència amb la urbanització característica i catalogada del Passeig de Gràcia, amb el seu llenguatge 
propi, mobiliari i fins i tot panot propi. Estem convençuts que és molt més assenyat deixar fora dels criteris d’intervenció 
dels eixos verds el xamfrà de Passeig de Gràcia, més enllà de fer els ajustos o acords entre urbanitzacions. No té sentit 
entrar en competència amb un passeig d’aquesta magnitud patrimonial, i en qualsevol cas, la seva possible 
reurbanització ha de ser objecte d’un altre àmbit d’estudi i projecte. 
 

L’edificació de l’Eixample és també un dels valors del conjunt, i el panot com a peça model és present a tots els seus 
carrers i ha d’ajudar a mantenir aquesta unitat estilística, funcionant com un sòcol de la pròpia edificació. Es proposa 
mantenir els 4m propers a les façanes de panot, emmarcant sempre la mançana com fins ara, i en canvi proposar nous 
paviments a l’espai guanyat a la calçada. Amb la finalitat d’entendre els nous espais de coexistència i assegurar el 
caràcter de prioritat del vianant, es proposa la utilització de la peça prefabricada perquè aporti continuïtat cromàtica 
amb les voreres del panot existent. Aquesta unitat estilística és la que també es proposa estudiar pels elements 
d’enllumenat, de mobiliari urbà, etc. 
 

En un entorn patrimonial, una urbanització sense elements discordants ni excessivament aparents ajuda a preservar la 
identitat i posar de relleu aquests valors. El color es pot reservar a l’estacionalitat de la vegetació, i en façanes 
catalogades es poden prioritzar les catifes de paviment únic, que emmirallin i reforcin la imatge d’aquestes.  
 

L’accés i els serveis  
 

La ordenació proposada ha tingut en compte els següents requeriments per al correcte funcionament de la ciutat: 
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El pas de vehicles motoritzats amb origen o destí a l’àmbit per a accedir als aparcaments soterranis, per encotxar i 
desencotxar persones; així com l’accés de vehicles de serveis de manteniment, emergències, neteja, enllumenat i taxis. 
 

Les càrregues i descàrregues. L’espai per a DUM proposat és un total de 40m de llarg en el primer tram, i 30m en el 
segon. Tot i que per amplada és l’únic lloc possible on fer parada, no es delimita l’espai i estratègicament envaeix en 
0,5m l’espai de pas dels vehicles, perquè se senti prou incòmode per a aparcar i s’eviti així l’estacionament irregular. 
 

Es proposen dues bateries de 5 contenidors cadascuna a cada tram del carrer, aquestes col.locades sempre a la 
mateixa banda del carrer per a permetre una recollida eficient. 
 

Al llarg de l’eix es distribueixen diverses agrupacions d’aparcaments de bicicletes colꞏlocades sobre la banda d’arbrat. 
Aquests aparcaments es veuran reforçats en entorns d’especial interès com escoles, biblioteques, etc.  
 

Per a assegurar l’accés i l’aproximació dels serveis de seguretat i protecció civil als edificis, el nou espai s’ha dissenyat 
permetent una amplada lliure de pas mínima de 3,5m en tot el recorregut, augmentant-la fins a 5m per a permetre una 
òptima colꞏlocació dels camions i respectar els espais de maniobra. El nou traçat de recorregut en zig-zag respecta el 
radi de 12,5m a l’exterior i de 5,5m a l’interior per a permetre la correcta accessibilitat dels serveis de protecció civil, 
emergències, bombers, etc. 
 

En el cas d’existir algun aparcament PMR dins de l’àmbit, caldrà reubicar-lo en carrers adjacents que comptin amb 
franja d’aparcament.  
 

Les motocicletes, com a vehicle rodat, han de poder accedir als aparcaments soterranis existents, han de permetre 
encotxar i desencotxar persones, però com es pot solucionar l’aparcament irregular de les motocicletes? Aquest és un 
debat que depassa l’àmbit del projecte, és un debat a escala ciutat i s’ha d’abordar amb celeritat. En l’actualitat, els 
aparcaments de motos regulats en espai públic són insuficients, i continuen aparcant irregularment a les voreres, amb 
una imatge molt desagradable i típica de l’Eixample. La proposta, com a primera estratègia, planteja incrementar el 
nombre d’aparcaments de motocicletes a les entrades i sortides del nou eix verd.  
 

Control de costos  
 

Es treballa a tres nivells: Estimació inicial de costos, en base a ràtio de superfície, Estimació preliminar d’avantprojecte, 
en base a indicadors específics, i Càlcul de cost d’executiu, en base a amidaments detallats i aplicació de preus. 
 

L’estimació inicial té una fiabilitat estadística i és molt sensible a una bona determinació dels límits de l’àmbit de les 
obres. Obliga a prendre decisions sobre dilemes com: renovar o no una superfície de paviment fora de l’àmbit però 
necessària per al pas a l’obra, modificar o no una disposició semafòrica exterior, etc. 
 
L’estimació preliminar a nivell d’avantprojecte es realitza des del moment en que es disposa d’una classificació per 
superfícies de la ordenació urbana: asfalt, llambordes, enjardinat, etc; i d’una primera anàlisi dels serveis urbans 
necessaris: longitud de clavegueres, aigua potable, xarxa elèctrica; o altres elements com: nombre d’arbres a plantar, 
encintats, etc. Alguns elements no es podran saber amb detall en fase d’avantprojecte i aleshores es fa una estimació 
comparant amb projectes similars, per exemple el número de punts de llums.Els amidaments s’actualitzen conforme 
evoluciona el projecte, també s’actualitzen els canvis o nous requeriments, de manera que, permanentment es disposa 
d’un càlcul de costos amb una valoració actualitzada. 
 

En el càlcul final del cost es farà un estat d’amidaments detallat, sobre el que s’aplicaran els preus unitaris ITEC 
vigent ajustats als preus de catàleg i als pressupostos d’industrials. La fiabilitat dels amidaments, en una obra 
d’urbanització, es basa fonamentalment en grafiar rigorosament els elements viaris i de serveis. Aquesta metodologia, 
mantenint actualitzat el contorn de les obres, ens permetrà tenir amidat el 100% de l’àrea amb fiabilitat. 
 

Quant a moviments de terres disposem del programa de traçat ISTRAM que permet la definició exacta del terreny 
preexistent i de nova execució, elaborant seccions transversals amb interdistància convenient per obtenir un 
amidament real. En aquest projecte concret, la utilització del ISTRAM és clau per a determinar la bona resolució dels 
peralts.  
 

El pressupost descriurà les característiques específiques dels materials i una definició detallada d’acord als 
requeriments de l’Ajuntament de Barcelona. La base de preus incorporà tots els requisits que es demanen 
específicament (per part de les REPs per exemple), fins a confeccionar descripcions exhaustives dels preus. Per 
acabar, qualsevol part del projecte que pugui tenir alternatives, fases o similars; s’inclourà en un capítol/subcapítol 
específic per a poder valorar la seva supressió o variació de forma ràpida. 
 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



1.5m

mín 3m
màx 11.5m

màx 10m

1.5
m

1.5
m

1.5
m

4.2

6m (a portell)

màx 10m
3.5mmín 3m

1.5m3.5m

mín 2m
màx 6.9m

1.5
m

mín 3m 2.50m mín 3mmín 2mmín 2m mín 2m mín 3.50m mín 2.20m

10.59.5

mín 2m

1.5
m

mín 2m

mín 2.4m

mín 2.4m

máx. 6.8m

6m (a portell)

FAÇANA
LÍMIT

FAÇANA
LÍMIT

2
máx 6.8

mín 2.0m
màx. 8.7m

mín 2.2m
màx 6.5m

4.2

8.7

BUS

BUS BUS BUS

BUS

BUS BUS

BUS

20%

80%

2m²

-CO2

15m²

Càpsula gris

Càpsula groga

Càpsula blava

Càpsula verda

Càpsula vermella

0 1 2.5
m

Farmacia

Cos ungles

Forn de pa

Lampisteria Mario

Passatge 
Col·legi d’enginyers

Col·legi d’enginyers

Renaissance 
Hotel

Institut 
Jaume Balmes

Institut 
Jaume Balmes

Centro dietética

BBVA

Subway

359

355

44

El Fornet

Tienda 
G-Star Raw

Café Citrus

Tapa Tapa

367

369

Perruqueria L’arc

Rest. La Quila

Tabacs 

Moriondo Café

Filateria 
J.Haeffner

Rest. El Boliche

Pizzeria Michele

Oficina Bestours

Joieria Rivera

Sastreria R. Angal

338

334

332

326

324

322

320

Portal 318

Portal 314

42

Tienda 
Pilar Oporto

Farmacia 
Soler

Tienda Miu Miu

Tienda 
IKKS

330

328

Condis

Finques Gascon

Galería d’art 
Cinema-

teca

Café 365

Café 365

Tienda Biba

Bar Stop

Meteorologia Raig

Oficina Ponti

Oficina Ponti

Joiers Capdevila

Rest. La Paradeta

Rest. La Paradeta

Deutsche bank

Service Point

Restaurante

P.K. 2.000

P.K. 1.990
P. de Gràcia

P.K. 2.170
Pau Claris

P.K. 2.330
R. de Lluria

P.K. 2.100

P.K. 2.200

P.K. 2.300

P.K. 0.000
Parc Joan Miró

P.K. 2.340

P.K. 3.500
Av. Meridiana

P.K. 2.143

P.K. 2.072

0 1 2
m

mín 3m

mín 3.50m

mín 2m

mín 2m

mín 2.20m

0 1 2m

O
F
I
C
I
N
A  

B
E
S
T
O
U
R
S

 

3
1
4 

C
A
F
É 

3
6
0 

I
E
S  

J
A
U
M
E  

B
A
L
M
E
S

F
A
Ç
A
N
A 

S
E
N
S
E 

A
C
C
È
S  

F
A
Ç
A
N
A 

S
E
N
S
E 

A
C
C
È
S  

P.K. 2.340

P.K. 2.143

P.K. 2.072

Eix arbrat existent Eix arbrat existentEix arbrat nou Eix arbrat nou Eix drenatge

Eix arbrat existent Eix arbrat existentEix arbrat nou Eix arbrat nou Eix drenatge Eix arbrat existent Eix arbrat existentEix arbrat nou Eix arbrat nou Eix drenatge

1 5
m

+ + + + +PB + PB

Optimització de la secció: la combinació de càpsules mínimes conforma una primera secció 
prototip que ens serveix com a punt de partida per analitzar totes les possibles combinacions.2 Metodologia dinàmica: la flexibilitat del sistema plantejat ens permet resoldre cada secció de 

carrer amb una proposta individualitzada a cada realitat (P.K.) a partir de les plantes baixes (PB).
Formalització de l’espai mitjançant 
la concatenació de seccións.3 4Càpsules: unitats bàsiques de mesura 

urbana i necessitats de l’espai públic. 1

Unitat bàsica Optimització de la secció Exemples de combinacions Aplicació pràctica

ÀBAC urbà

26,95 26,801,9% 1,9% 2%

8,70m

14m 6m



 
  

PROPOSTA TÈCNICA 
0 INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 
Un àbac és un “tauler usat per a fer càlculs aritmètics, generalment proveït de filferros paral·lels 
amb boles foradades que corren al llarg d’aquests.” Encara que es tracta d'una paraula que 
existeix en molts idiomes, un dels orígens més probable és la paraula fenícia d'origen 
hebreu קבא  (pronunciada ʾābāq) usada per referir-se als «grans» de les collites que des de molt 
antic l'home primitiu usava per a comptar, per a ordenar. És probable que el seu inici fóra en una 
superfície plana amb grans o petites pedres que es movien sobre línies dibuixades amb pols, i 
que s'usaven per a realitzar petits càlculs aritmètics, i que a poc a poc va anar transformant-se 
en un joc tradicional per a diverses cultures. Aquesta combinació de petites peces que han de 
moure's sobre un tauler a partir d’uns eixos fixats que defineixen unes línies de moviment és 
l'origen d'aquesta proposta. 
 
“ÀBAC urbà” sorgeix d’una minuciosa recerca per trobar aquelles petites “peces” o “comptes” 
urbanes que s’han de moure pel “tauler” imaginari que defineixen les dues façanes que limiten el 
carrer Consell de Cent, a través d’uns “eixos fixes” definits per unes preexistències que serveixen 
de guia. Un anàlisi exhaustiu dels usos mínims necessaris que hauria d’incloure un carrer per tal 
de convertir-se en un veritable eix verd sense perdre la capacitat de donar cabuda a totes les 
activitats pròpies i inherents de qualsevol carrer de Barcelona ens ha portat a definir aquests 
usos: 

- Un espai lateral de vorera per desplaçar-se exclusivament a peu, de manera ràpida 
sense obstacles, principalment destinat inicialment pels residents que viuen en aquest 
carrer, o bé per altres usuaris de comerços, oficines o equipaments.  

- Un espai pel pas de vehicles amb origen o destinació, serveis, càrrega i descàrrega o 
autoritzats per a un adequat funcionament de la ciutat, però on també poden tenir cabuda 
altres tipus de vehicles de mobilitat personal (VMP) sostenibles que no poden circular a 
tocar de façana.  

- Un espai per a una adequada i sostenible gestió de l’aigua de pluja, que permeti revertir 
el convencional sistema amb la incorporació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 
(SUDS). 

- Un espai verd que permeti augmentar la biodiversitat i generar un espai confortable, 
resilient, que ajudi a lluitar contra el canvi climàtic. 

- Un espai per a activitats relacionat no només amb els diferents usos de les plantes baixes 
comercials, sinó també que serveixi per a la incorporació de noves activitats. 

 
Aquests cinc usos estableixen les unitats bàsiques de mesura urbana a les quals denominem 
càpsules, i que donaran resposta a les necessitats de l’espai públic a partir de l’amplada mínima 
necessària per desenvolupar de manera optima la seva funció. Les mides d’aquestes càpsules 
són: 

- Càpsula groga: desplaçament de vianants ràpid (3m d’amplada mínima) 
- Càpsula gris: mobilitat sostenible i autoritzada (3,5m d’amplada mínima) 
- Càpsula blava: sistema de drenatge urbà sostenible (2,2m d’amplada òptima) 
- Càpsula verda: biodiversitat (2m d’amplada mínima) 
- Càpsula vermella: activitats (2,3m d’amplada òptima) 

 
La combinació d’aquestes càpsules mínimes conforma una primera secció prototip que 
denominem optimització de la secció, i que ens serveix com a punt de partida per analitzar  
totes les combinacions possibles entre elles, a partir d’operacions aritmètiques senzilles 
d’ampliació (sumes) o reduccions (restes). La flexibilitat del sistema plantejat ens permet, d’una 
banda, resoldre cada secció de carrer amb una proposta adient i individualitzada a cada realitat 
(P.K.) a partir d’un coneixement profund de les plantes baixes que defineixen cada secció, i 
d’altra, aportar una metodologia oberta, dinàmica, canviant i adaptable a cada situació, no 
només pel carrer Consell de Cent, sinó també per qualsevol altra eix verd de la ciutat. 



 
  

Mitjançant la concatenació de diferents seccions es configuren espais únics i específics, plens 
d’identitat. 
 
1 LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL I EL VALOR DE LES PREVALÈNCIES 
L'espai públic ha de contribuir tant com sigui possible a millorar la qualitat de vida de les persones, 
potenciant una multifuncionalitat que faci possible el màxim nombre i la màxima qualitat dels 
serveis que presta. Però malgrat la seva funció indispensable en el funcionament de les nostres 
ciutats, de la seva importància per al nostre benestar personal o fins i tot del seu paper 
protagonista per a la sostenibilitat, a vegades els carrers de les nostres ciutats mostren els seus 
desencerts o les seves manques quan s'analitzen en profunditat, o quan una situació totalment 
extrema com la pandèmia ocasionada pel COVID-19 ens fa plantejar-nos la necessitat d'un nou 
plantejament que satisfaci noves demandes o necessitats. 
 
Creiem fermament que qualsevol nou desenvolupament urbà ha d’intentar, dins de les seves 
possibilitats (i és la filosofia d’aquesta proposta), revertir la gestió convencional de l’aigua de pluja 
on es prima la ràpida conducció de les aigües d’escorrentia cap als col·lectors. Som ferms 
defensors d’un nou paradigma del cicle de l’aigua que ha tendir cap a un sistema de gestió de 
l’aigua de pluja més intel·ligent i eficient, potenciant l’ús de sistemes de drenatge 
sostenibles, on es tracti l’aigua de pluja com un recurs enlloc de com un problema. Analitzant 
l’altimetria actual (la façana muntanya està situada a la cota +26.95m i es manté pràcticament 
constant al llarg de tot l’eix, mentre que la façana mar, com es lògic, està per sota, concretament 
15cm, situant-se a la cota +26.80m) i establint un pendent tranversal màxim del 2% a la façana 
sud-est, per una correcta evacuació de l’aigua de pluja, aquest nou eix es situa a 6 i 14m metres 
respectivament de cadascuna de les façanes. Fixem així la nova línia de drenatge de tot el carrer: 
un nou EIX blau, que tindrà una superfície drenant total de 348m2. L’augment de la capacitat 
d'infiltració, basada en la utilització de solucions basades en la naturalesa (Nature-
based solutions) en combinació amb diferents paviments drenants (en funció de l’ús associat que 
pugui tenir a sobre) permet crear nous entorns naturalitzats capaços d'assumir flexibilitat en 
situacions de límit i sobreposar-se a elles, podent així fer front a les conseqüències del canvi 
climàtic pròpies del nostre entorn i latitud, com per exemple els importants episodis de pluja 
intensa en un breu espai de temps, o l'augment generalitzat de les temperatures. 
 
D’altra banda, també volem remarcar la importància dels dos EIXOS verds que conformen les 
dues alineacions d’arbres existents amb l’ampliació mínima de 4m2 de la superfície dels 
escocells (el doble del que inicialment marcaven les bases del concurs), per millorar el 
desenvolupament radicular dels arbres, oxigenar el terreny i augmentar la superfície drenant 
afavorint la permeabilitat. 
 
Per últim, és un objectiu cabdal d’aquesta proposta la incorporació d’un verd estructurant que 
realment esdevingui un connector biològic dins la ciutat i potenciï l’augment de la biodiversitat. 
Per aconseguir-ho, és fonamental incloure vegetació en tots els seus possibles estrats: herbaci 
o lleguminós, arbustiu i, sobretot, l’arbori. Però la realitat urbana, l’amplada del carrer i l’existència 
del col·lector de Æ800mm limita considerablement les possibilitats. Per això es decideix establir 
dos nous EIXOS verds on es podran plantar alternament arbres nous respecte dels d’arbres 
existents, i que estaran situats respectivament a 8,7m de cada façana per tal de garantir una 
distància mínima de 6m respecte als arbres existents plantant-los a portell. Amb aquesta 
alternança per respectar sempre una distància mínima entre arbres, s’aconsegueix també una 
asimetria de la secció. La maximització de les superfícies verdes es produeix davant d’aquelles 
façanes sense accés ni ús en planta baixa, on es proposa la unió de dues zones verdes 
contigües. S’aconsegueix una superfície total verda d’aproximadament 1.370m2, que juntament 
amb els 348m2 de drenatge sumen el 22,5% de la superfície total de l’àmbit d’actuació. L'augment 
substancial de la superfície verda en tot l’eix conformarà un continu verd que afavorirà la 



 
  

connectivitat biològica i farà que globalment la proposta es presenti com un element capaç de 
generar les següents actuacions:  
 

- Element de lluita contra l’illa de calor. 
- Regulador natural de temperatura. 
- Amortidor de la contaminació acústica. 
- Captació de CO2 amb la conseqüent millora de les condicions físiques i atmosfèriques del 

lloc i el seu entorn. 
 
Els espais verds projectats segueixen criteris que garanteixen la biodiversitat i la biofília i 
s’emprarà vegetació autòctona per assegurar una correcte implantació de la mateixa, amb 
baixos requeriments d’aigua. També s’implantaran solucions que requereixin un baix 
manteniment i, en la mesura del possible, l’autosuficiència. 
 
Tenim d’aquesta manera, uns “filferros”, que serviran d’eixos estructurants basats en una nova 
infraestructura VERDA i BLAVA sobre la qual es poden desplaçar les “comptes” de les diferents 
activitats. Conformant d’aquesta manera un ÁBAC urbà que, a partir de operacions aritmètiques 
senzilles de sumes o restes, es pugui configurar qualsevol secció al llarg de tot el carrer, en funció 
de les plantes baixes dels edificis confrontats i dels seus usos. 
 
2 PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC  
És prioritat absoluta d’aquesta proposta retornar al vianant el seu indiscutible paper protagonista 
dels carrers de la nostra ciutat, que durant anys ha hagut de cedir (quasi sempre de manera 
obligada) al cotxe, considerant a més a més les possibles activitats que tenen lloc a l’espai públic 
urbà.  
 
Considerem fonamental no només transformar el carrer Consell de Cent en un nou passeig urbà 
que uneixi el parc Joan Miró amb l’Av. Meridiana, sinó que a més potenciï la lliure circulació 
transversal entre façanes actualment inexistent. D’aquesta manera es transforma el carrer en un 
nou lloc d’estada, suprimint barreres arquitectòniques actuals, creant un espai accessible, 
inclusiu i de socialització veïnal, on tinguin cabuda tot tipus d’activitats, més enllà de les 
productives habituals. Per això proposem transformar el carrer en una plataforma única de 
prioritat invertida amb accés exclusiu per a vehicles autoritzats (residents, serveis i emergències), 
aconseguint un únic espai continu, tant en sentit longitudinal com també transversal.  
 
Aquesta metodologia afavoreix una nova manera d’apropiació de l’espai. No existeixen zones 
diferenciades ni jerarquitzades, sinó que es democratitza tot l’espai. Tot l'àmbit es converteix en 
un únic espai lúdic multifuncional, que afavoreixi la diversificació, la imaginació, la socialització, 
l'apropiació de l'espai, la convivència, la inclusió i la dinamització. 
 
3 L’ACCÉS I ELS SERVEIS 
La zona d’ús mixt amb prioritat per al vianant on està previst el trànsit de vehicles autoritzats 
(vehicles amb origen o destí, serveis o vehicles de manteniment) trenca novament la simetria de 
la secció i es desplaça de l’eix, apropant-se o separant-se de les façanes segons les necessitats 
del carrer (per exemple, per apropar-se als guals d’aparcament dels edificis), però en tot moment 
es garanteix la distància màxima d’aproximació a l’entorn de l’edifici per a la intervenció dels 
serveis de protecció civil. Això s’aconsegueix amb un anàlisi acurat de les alçades dels edificis 
existents i dels seus recorreguts d’evacuació, permetent allunyar el vial entre 10 i 15m i garantint 
en tot moment una superfície lliure per a espai de maniobra amb l’estratègica ubicació d’espais 
d’activitats o zones d’estada. Las zones per a la distribució Urbana de Mercaderies (DUM), tot i 
que la seva ubicació s’hauria de coordinar amb els serveis tècnics de Districte, poden alternar-
se de costat a costat, per no perjudicar sempre una de les façanes, com passa a vegades en 
alguns carrers de la ciutat, on només hi ha cordó a un dels dos costats. Si fos en el costat sud-



 
  

est, s’ubicaria a sobre la línia de drenatge de 2,2m d’amplada, i on es canviaria la zona verda per 
un paviment drenant que garanteixi l’accessibilitat sense hipotecar la capacitat drenant del 
sistema (els dipòsits proposats com a SUDS garanteixen la capacitat portant). En canvi, es 
proposa ubicar els contenidors el més lluny possible de les façanes dels edificis, aprofitant l’espai 
guanyat en els encreuaments amb els carrers perpendiculars. Pel que fa als recorreguts a peu, 
el disseny de l’espai i la proposta d’ubicació de nous creuaments en prolongació de les façanes, 
donen continuïtat als recorreguts longitudinals, i faciliten considerablement la mobilitat tova i 
sostenible. 
 
A més, es proposa la millora de l’accessibilitat en transport públic amb la reubicació de la parada 
174, situada uns metres més amunt de Pau Claris, en el nou espai guanyat  a la cruïlla entre els 
dos carrers. 
 
4 LA NOVA MATERIALITAT 
La proposta busca fer un correcte balanç entre la inversió a realitzar i el posterior manteniment 
dels diferents espais. En aquest sentit, la proposta vol capgirar la imatge del carrer, 
fonamentalment, a través del nou enjardinament. En conseqüència, aquests nous elements 
d’enjardinament són on es concentra bona part de l’esforç d’inversió i futur manteniment. Es 
considera oportuna aquesta estratègia donat l’alt rendiment que aporta, ja que la superfície a 
enjardinar en realitat és petita en relació a la gran visibilitat i repercussió que aporta. Cal destacar 
que el manteniment d’aquest nou enjardinament es redueix substancialment després dels dos 
primers anys, un cop la vegetació està plenament implantada. 
 
Tanmateix, l’actuació té present aspectes com la durabilitat, funcionalitat i fàcil reparació posterior 
dels paviments, proposant paviments de peça en comptes de paviment continu. Inicialment, és 
una mica més costós d’executar, però a la llarga facilita reparacions i manteniment, a més de 
tenir un millor envelliment. A més, amb la varietat de mides i colors disponibles al mercat, així 
com la possibilitat d’alternar-los amb paviments drenants o directament amb zones verdes, 
s’aconsegueix una varietat que dóna una visibilitat al projecte i una imatge característica. 
  
Altres tecnologies aplicades són l’enllumenat led amb detectors de presència per poder ajustar 
els nivells d’intensitat; asfalt sonoreductor en calçades per reduir els nivells acústics; i que els 
nous paviments seran prefabricats de formigó amb tractament fotocatalític, per tal d’ajudar a la 
captació de CO2. 
  
5. CONTROL DE COSTOS 
Es proposa una metodologia per a fer el seguiment econòmic de cost global de la proposta del 
projecte que s’emprarà en les diverses fases del procés de redacció del mateix. Aquesta 
metodologia, que es descriu a continuació, permet conèixer i controlar en tot moment la 
repercussió sobre el cost global de cadascuna de les diverses opcions conceptuals plantejades 
durant tot el procés de redacció del projecte i permet, per tant, valorar les decisions de la solució 
dins del marc econòmic de l'actuació. La metodologia a seguir serà en funció de la fase de 
projecte en la que ens trobem: 
 
Fase 0 
En primera instància, una vegada delimitats els límits de l'àmbit de projecte, es farà una primera 
estimació amb un macropreu (ratis de cost/m2) que es correspon al preu d'urbanització per metre 
quadrat de superfície. Aquest primer encaix econòmic es farà traient ratis d'obres similars 
executades amb característiques semblants de projectes urbans a Barcelona. Per altra banda, 
segons converses amb personal de l'Ajuntament de Projectes Urbans, es disposa de ratis de 
referència per tal de poder també contrastar el rati adoptat. Una vegada fixat aquest rati inicial, 
s'aplicarà a la superfície del projecte i es tindrà un preu inicial d'inversió que anomenarem PREU 
0. Aquest “preu 0” s'exposarà a BIMSA perquè estigui informat en tot moment de l'estimació 



 
  

econòmica de l'actuació. S’arxivarà l'històric de l'evolució de les diferents estimacions 
pressupostàries de manera digital dins de la carpeta corresponent al projecte en qüestió que es 
dirà "Seguiment del cost de la proposta". Es crearà una carpeta que es dirà “Preu 0”, on 
s'explicarà quins ratis s'han adoptat i com s'han aconseguit per tenir l'històric en tot moment. 
 
Fase d'Avantprojecte 
Una vegada delimitat exactament l'àmbit, es començaran a definir les diferents alternatives del 
projecte, tant a nivell de superfície, com de disposició de serveis soterrats. Una de les 
repercussions econòmiques més significatives en tot projecte i que poden desvirtuar el rati 
inicialment estipulat de cost/superfície, serà l'afectació a les diferents xarxes de serveis. En el 
cas de detectar-se alguna afectació de serveis extraordinària, es farà la valoració de la mateixa 
segons l'experiència de l'equip redactor proposat en obres similars, tot i que en paral·lel es 
demanarà a companyia la valoració detallada de l'esmentada afectació. Aquestes afectacions, 
en cas d'existir, s'han de preveure pressupostàriament donat que serien elevades. En cas que 
es detectés que, efectivament, hi ha afectacions extraordinàries s'aplicarà un factor de correcció 
a l'estimació inicial per tal d'actualitzar el PREU 0 o bé es sumarà directament l'import estimat 
d'afectació al PREU 0. És en aquest punt, en el qual ja es té una visió més acurada del projecte, 
quan es farà un mapa de les possibles afectacions i condicionants que poden desviar el 
pressupost per tal de fer un seguiment acurat dels mateixos. Posteriorment, i en aquesta fase, 
es farà un seguiment pressupostari més detallat en TCQ de les diferents alternatives de 
solucions, de manera que es començaran a valorar les partides de la manera que a continuació 
es detalla: 
 
• Preus unitaris de BEDEC per les següents partides de fàcil mesura: les corresponents a la 

superfície de projecte (demolicions, paviments, caixes corresponents amb excavacions i 
reblerts i transport a abocador corresponents), mobiliari urbà, plantacions, columnes i 
lluminàries, pous i arquetes i senyalització. Ens totes aquestes partides es contrastarà el preu 
BEDEC amb el fabricant corresponent si fos el cas. 

• Ratis de preus contrastats amb projectes similars i REP corresponent per la xarxa de reg, 
enllumenat, clavegueram, IMI.  

• Partides addicionals estimades per experiència a Barcelona en projectes similars: 
escomeses, serveis afectats. 

 
Amb totes les valoracions descrites es tindrà en TCQ un pressupost amb una barreja de preus 
unitaris detallats i preus estimats (ratis contrastats) que serà més acurat que el PREU 0. Aquest 
pressupost s'anirà actualitzant i detallant contínuament. És en aquesta fase on han de quedar 
clares les valoracions de les diferents alternatives per tal de poder triar la solució definitiva 
no únicament per un criteri tècnic o funcional si no també per un criteri econòmic. Serà aquest 
balanç de tots els aspectes el que decantarà la solució final. Serà important analitzar les 
sol·licituds addicionals demanades pels diferents REPs per valorar si es poden incorporar 
a la solució final o no és possible econòmicament. En cas que es detecti que algun dels 
capítols es pot desviar significativament del pressupost inicial per la solució adoptada, es 
traslladarà a BIMSA de manera immediata per poder modificar la solució en cas de ser 
necessari. Serà de vital importància en aquesta fase fer el seguiment de la valoració dels 
serveis afectats per tal de tenir la certesa de que l'estimació inicial sigui adient. Es continuarà 
arxivant l'evolució de les diferents estimacions pressupostàries en la carpeta esmentada 
anteriorment. Es crearà una carpeta que es dirà avantprojecte, on s'explicarà quins ratis s'han 
adoptat i com s'han aconseguit per tenir l'històric en tot moment. 
 
Fase Projecte executiu 
És en aquesta darrera fase on es faran tots els amidaments detallats de totes les unitats d'obra 
segons el Banc de Preus Bedec en format TCQ. El banc de preus de referència serà el d'ITEC 



 
  

de l'any en curs amb un volum d'obra d'un projecte d'urbanització de PEM de 0,4 M€ i, a més 
a més, es verificarà el valor de despeses indirectes del projecte, a priori 5%. Per tal de 
mantenir la coherència del pressupost es farà una adaptació constant del banc de preus del 
projecte abans de trametre qualsevol estimació del cost del projecte a BIMSA. Aquest 
pressupost s'anirà tancant per capítols corresponents als diferents REPS de manera que s'anirà 
acotant de forma contínua i detallada l'evolució del pressupost. S'incorporaran al pressupost, pel 
coneixement de l'administració, els pressupostos de les diferents companyies d'afectacions dels 
serveis, si fos el cas, en el moment en que arribin. Per últim, una vegada amidats i detallats tots 
els capítols es podrà tancar el pressupost general de l'obra. Un cop es tanqui el pressupost del 
Projecte executiu, s'obtindran les diferents ratis per tal de comparar-les amb els valors amb els 
quals s'havia elaborat el "PREU 0". Aquest serà un últim element de comprovació de la fiabilitat 
del pressupost durant el procés d'obtenció del mateix. Totes les partides incloses al projecte 
estaran correctament justificades amb la seva mà d'obra, maquinària i elements simples 
pertinents que permetin configurar una justificació coherent de totes les partides previstes al 
projecte, a excepció d'aquelles partides alçades que BIMSA indiqui. S'incorporaran al Pressupost 
per al Coneixement de l'Administració (PCA) totes els despeses relatives a serveis existents 
(afectacions a xarxes) i escomeses (quadre elèctric i aigua potable) que no siguin executables 
pel contractista com a una estimació inicial. Segons indicacions de BIMSA s'inclourà aquelles 
afectacions relatives a Endesa i altres companyies amb instal·ladors certificats al PEM de l'obra. 
A mesura que es vagin rebent les diferents valoracions econòmiques de les companyies s'aniran 
incorporant i actualitzant al PCA de tal manera que en la maqueta estiguin el màxim nombre de 
valoracions econòmiques i les menors estimacions possibles i, amb l'entrega definitiva, no hi hagi 
cap estimació. 
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Proposta metodològica 
Domestitzar el Carrer i  
Assilvestrar la Ciutat 
 
 

L’objecte del present concurs és la redacció d’un Document de Model de transformació d’espai públic 
dels Eixos Verds, sobre el que desenvolupar els futurs projectes d’urbanització, no la redacció d’un 
projecte concret detallat. 
És una metodologia que té en compte les persones, la materialitat, els usos, la renaturalització i el temps, 
per transformar la nostra ciutat determinant uns objectius, una sistemàtica i uns paràmetres de validació 
que puguin ser implementats per diferents equips en diferents llocs de la ciutat al llarg del temps. 
Transformar la ciutat no és una acció immediata, és un procés, una sistemàtica que aplicada de manera 
sostinguda al llarg dels anys ens permetrà modificar la manera de concebre, de viure i de gaudir la trama 
de l’Eixample de Barcelona. 
L’urbanisme tàctic ha demostrat que la pacificació de vies en trames tant denses com l’Eixample és 
possible i positiu. Ha arribat el moment per apostar per una transformació radical, per aconseguir una 
ciutat “domèstica i silvestre” per a les persones i resilient enfront al canvi climàtic. 
La proposta ha de donar resposta a la següent qüestió: quina és la millor metodologia per establir un nou 
estrat de ciutat, que vinculi medi ambient, usos, espais i les diferents tipus de persones? 
 
Mai 17 setmanes. És una pandemial, viu a Sants però li encanta passejar per Consell de Cent. 
Fatimata, 3 anys. Acaba d'arribar de Mali a la ciutat. És una persona molt tímida però a poc a poc va fent 
amistats de camí a casa pel camí amic. 
Cobi, 5anys. Li agrada menjar pernil, és un gos.  
Marc, 14 anys. Estudia a l'Institut Jaume Balmes. Actualment utilitza cadira de rodes a causa d'una 
malaltia. Li encanta estar amb gent de la seva edat. És molt llaminer i sempre es porta l'esmorzar. 
Susana, 30 anys. Viu a Barcelona des de fa 11 anys, quan va venir de Xile a estudiar amb una beca. 
L'any passat li van diagnosticar TDA, trastorn pel qual sempre està despistada. 
Victor, 60. Té una malaltia anomenada maculopatia, que provoca la pèrdua de la visió central, amb 
esborrament dels detalls. Cuina uns cigrons exquisits. 
Rosario, 90 anys. És pensionista, va arribar d'Andalusia fa ja molts anys, tants que gairebé no es recorda. 
Li encanta caminar, encara que li fan mal una mica els genolls i s'ha de seure freqüentment. 
 

Visió ecosistèmica 
El procés de transformació proposat es 
gestiona a través de les etapes: 
diagnosis, criteris, proposta crítica, 
intervenció estratègica, gestió temporal, 
control de costos i avaluació d’objectius 

Som persones inter-dependents i eco-dependents per tant, des d'una visió ecosistèmica que respecti els 
cicles naturals, proposem un sistema que doni una resposta espacial a un canvi de paradigma.  
Per això es planteja un sistema transescalar, que tingui en compte la quotidianitat i les dinàmiques de la 
ciutat; i transversal, que articuli l'àmbit polític, ciutadà i tècnic (interdisciplinari). 
Una metodologia que integri els diferents cicles que intervenen per a poder gestionar el factor temps: 
flexible i adaptable, per encabir els diferents usos ( fins i tot els que encara no existeixen ); resilient als 
processos de canvi (ambiental i social). 
Uns sistèmica que incorpori les tecnologies al servei del ciutadà, per poder recollir les dades rellevants 
en temps real. 
Proposem unes regles de joc desenvolupades en 4 passes que permetin, per una banda afrontar els 
objectius de model de ciutat de manera senzilla, alhora que desenvolupar la complexitat de la 
transformació de la ciutat de manera mesurable. 
 

PROXIMITAT I DRET A 
L’ESPAI PÚBLIC.  
Prioritzar la vida quotidiana. 
 

Pas 1/ PLANTAGRAMA. ENTENEM L’ENTORN 
La ciutat es un teixit complex i divers  
L’equip redactor haurà de confrontar en cada segment d’Eix Verd les 4 infraestructures (cures, saludable, 
lúdica, participació i memòria) que donen resposta als principis bàsics del model de ciutat amb l’entorn. 
 
L'objectiu principal és domestitzar el carrer, que vol dir prioritzar la vida quotidiana, trencant els límits 
entre l’espai públic i el privat, donant protagonisme a les persones que habiten la ciutat. Per a això 
proposem un sistema articulat per 4 infraestructures que traslladen els Principis bàsics del model de 
ciutat a l’entorn de l’Eixample. La introducció d’aquestes infraestructures es coordina amb la xarxa de 
serveis existents.  
 

Principis Bàsics 
Principis-guia que incorporen el dret de 
gaudir plenament de l’espai públic i 
solucionen que sigui flexible, 
confortable, ‘jugable’, i donen el 

Una ciutat cuidadora és una ciutat comunitària, segura, accessible i inclusiva, amb espais públics 
que afavoreixen l'autonomia de totes les persones i la col·lectivització de les cures. On les tasques de 
cuidar altres persones ( infància, gent gran, persones depenents...) es visibilitzen per valorar-les i 
col·lectivitzar-ne la responsabilitat. Una ciutat més igualitària i justa. 
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protagonisme a les persones, al verd 
com a element estructurant i als usos 
cívics que s’hi duran a terme, 
especialment en relació amb els 
equipaments, comerços i serveis de 
proximitat de l’àmbit. 
 

Una ciutat saludable és una ciutat viva, amb condicions favorables per al desenvolupament de la 
vida, que garanteix entorns sostenibles, segurs, de proximitat, que ens permetin el contacte directe amb 
la natura. 

Una ciutat lúdica és una ciutat gaudible, estimulant i jugable, que doni oportunitats de moviment, de 
joc i de lleure a totes les persones, segons les seves necessitats i independentment de la seva edat. 

Una ciutat participativa i amb memòria és una ciutat diversa, que coneix i reconeix la seva diversitat 
i que dona valor als elements representatius quotidians. 
 

 Dels principis bàsics deriven 4 infraestructures (cures, saludable, lúdica, participació i memòria). 
 
De l’entorn s’analitzen les dinàmiques derivades dels usos amb un grau de consolidació alt 
(equipaments, icones de la ciutat, espais singulars, espais oberts, comerços / àrees comercials, transport 
públic), i de la morfologia (passatge, encreuament i dimensió i caràcter del carrer que travessa, xamfrà, 
orientació / recorregut del sol) a 1,5 illes de l’Eixample respecte l’Eix Verd. A cada un d’aquests usos i 
morfologies de l’entorn s’associarà una o vàries infraestructures a tenir en compte a l’hora d’equipar l’Eix 
Verd segons una classificació funcional. 
A continuació, s’estableix el grau d’influència que tindran els usos i morfologies singulars analitzats 
sobre el futur espai públic. Aquest grau d’influència es determinarà segons la seva proximitat, per un ús 
proper o per un ús en la illa següent (punts rodons del pentagrama).  
D’altra banda, les infraestructures de cures i la saludable plantegen uns elements bàsics i imprescindibles 
a distribuir al llarg de l’Eix Verd. (Bicicletes, banys públics, places per vehicles de discapacitats...) Aquests 
elements s’ubicaran a la franja de servei equipada que es presenta més endavant.  
 

VISIÓ INFRAESTRUCTURAL.  
Espai públic entès com a infraestructura 
ambiental que aporta serveis a la ciutat, 
i que potencia la visió ecosistèmica i la 
capacitat de resiliència de l’espai públic 

Cada Principi Bàsic te associada una infraestructura on els elements que li son pertinents actuen 
conjuntament per assolir uns objectius específics, els quals son els que volem gaudir en la transformació 
de la ciutat 
Per a l’assoliment d’aquests objectius es desenvolupen estratègies de projecte que un cop validades i 
implementades amb el tancament dels diferents cicles, s’avaluen de manera crítica per analitzar la 
seva idoneïtat al llarg del temps, amb una eina que permeti controlar costos i objectius. 
 

Estratègies de cada 
infraestructura 
 

 

 Infraestructura de les cures: s’intensifica les condicions de cures col·lectives . 
•Col·lectivitzar les cures. Catifes socials amb mobiliari que faciliti la relació entre les persones. 
•Paviment i mobiliari urbà accessible i inclusiu per a afavorir l'autonomia de les persones 
•Incorporació de serveis bàsics per a la vida (bany, emmagatzematge quotidià, etc.) 
•Educar en igualtat. Visibilització de les cures a l’espai públic per educar als infants. 
•Reconeixement del cicle de vida i les diferents intensitats d'ús de l'espai públic. Catifes socials amb 3 
gradients d’intensitats (elements urbans, paviments i vegetació) 
•Il·luminació uniforme sense cap racó fosc per garantir la percepció de seguretat. 

 Infraestructura saludable: s’intensifica la relació amb la natura . 
•Fer front al canvi climàtic. Reducció de l’efecte Illa de calor 
•Educar en ecologia. Augment del contacte amb el cicles ambientals = augment de la presa de 
consciència ecològica. 
•Consolidar hàbits saludables. Major presència de les persones a l’espai públic fent esport. 
•Incorporar l’ombra a l’estiu. Planificació de la substitució de l’arbrat i incorporació de nou arbrat central 
a les catifes socials. Augment de la canòpia urbana. 
•Augment la superfície drenant al 23% i millora del cicle de l'aigua 
•Regeneració de sòl. Descompactació i sòl estructural 
•Estratificació de la nova vegetació arbustiva i nou arbrat amb flor per embellir l’espai i generar nous 
ecosistemes.  
•Reducció de contaminació i soroll ambiental. Gran vorera urbana, velocitat màxima de 10km/h. 
•Cobertes col·laboratives. Sistema de cobertes vegetals amb captació d’energia i sistema de reg amb 
aigua freàtica 

 Infraestructura lúdica: s’intensifica la jugabilitat i el gaudir. 
• Reconèixer el joc com part del nostre cicle vital. Augment dels espais i elements diversos per al joc i 
gaudir la ciutat de 0 a 120 anys. 
•Recuperar el carrer per a les persones i en concret per a la infància.  



DOMÈSTICA I SILVESTRE 
•Integració del Camí amic i vinculació amb la xarxa de Camins escolars i la xarxa Radars per a la gent 
gran en el trajecte de tornada a casa. 
•Espais lúdics accessibles i inclusius. 
•Camí amic :vinculació amb comerç de proximitat, els mercats, la xarxa de Camins escolars i la xarxa 
Radars per a la gent gran en el trajecte de tornada a casa. 

 Infraestructura de la participació i la memòria: s’intensifica la possibilitat de participació i 
espontaneïtat . 
•Incorporació de la participació en el procés de transformació de la ciutat. Sessions participatives sobre 
els usos, qualitats dels espais i avaluacions.  
•Accés a la informació de la ciutat, posar la tecnologia al servei de la ciutadania. Plaques informatives i 
QR. 
•Llocs d'oportunitat, proposats i autogestionats per veïns i veïnes. Mobiliari i usos espontanis. 
•Posar en valor les quotidianitats com a patrimoni. Reconèixer la història de les dones. 
 

Escala Temporal.  
Relació d’usos i intensitats  
 

Pas 2 / TEMPOGRAMA. Determinem Intensitats 
L’equip redactor haurà de definir la intensitat de cada àmbit atenent a les relacions establertes amb 
l’entorn i a les especificitats de cada tram de l’Eixample i al tipus de població. 
 

 El sistema es planteja com un procés travessat pel temps: flexible, adaptable i resilient, capaç d'adaptar-
se als canvis i als usos que encara no existeixen.  
Per tal de donar una resposta flexible en el temps es defineixen 3 intensitats o gradients (suau, mitjana, 
intensa) adaptades als moments vitals de les persones,, que es formalitzen amb microarquitectures de 
contacte amb els diferents cicles vitals de les persones. 
Aquest criteri d’intensitat respon a la màxima de valorar el buit com a principal condicionant per a la 
flexibilitat 
 

NOVA MATERIALITAT 
Model d’espai públic, conceptes de 
sostenibilitat i d’optimització dels 
recursos energètics en la seva 
materialitat, així com la reflexió sobre 
els elements urbans  
 

 

El traçat en planta de la proposta d’eixos verds es caracteritza per, tot i donar absoluta prioritat a la 
circulació de vianants, permetre una convivència pacífica amb d’altres sistemes de mobilitat de baixa 
velocitat. 
La secció de l’eix és asimètrica, organitzada per franges però amb la particularitat que aquestes alternen 
la seva posició per obligar al vehicle a fer un ziga-zaga a mitja illa impedint-li agafar velocitat. 
 
La secció es conforma per: 
Dues franges de passeig-façana de paviment de panot com a referent patrimonial d’acord amb la resta 
de voreres de l’Eixample i de 3,5m, en contacte amb els edificis per on circules els serveis i es dona accés 
a locals i habitatges amb una velocitat de 0-6km/h. 
Una franja de servei equipada  del mateix material com el passeig central i de 2,0m, on entremig 
d’escocells de grans dimensions es reserva espai per aparcaments de bicicletes, terrasses de bars, 
contenidors d’escombraries, armaris d’enllumenat, zones d’aturada puntual de vehicles, cabines 
higièniques... 
Una franja de passeig central amb un paviment d’aglomerat polit i color clar, de 3,5m per a la mobilitat 
individual i pas de vehicles amb origen / destí o de serveis, regulada a 10km/h de traçat discontinu al llarg 
de les illes per assegurar la pacificació del trànsit.. 
Una franja catifa social de 7,1m on es troben els espais cívics d’estada i participació determinats per 
l’entorn on segons els usos previstos s’alternen el panot, l’aglomerat polit, el paviment drenant, però 
també els espais vegetals (arbustives i noves xicandres centrals ) amb sòl regenerat, amb una velocitat 
de circulació inferior a 1km/h. 
 
És en aquesta franja on les infraestructures de les cures, lúdica, de la participació i la memòria i saludable, 
desplegaran un catàleg d’elements urbans polivalents, inclusius, ergonòmics, accessibles, adaptables 
als nous usos i al seu manteniment, atenent a les intensitats. 
Per això el mobiliari tradicional es complementarà amb nous elements, per al joc lliure i no  dirigit: tarimes 
per seure, llegir, fer un concert / tamborets de formigó per seure, però també per saltar, jugar, fer de 
porteria de futbol / espais de verd cedits per a l’aparició de vegetació espontània o directament cuidada 
pels veïns.  
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 La incorporació i/o el disseny concret d’aquests elements i materials certificaran la seva dimensió 

ecològica i el seu baix impacte ambiental en les fases de disseny, producció, distribució, utilització, 
reciclatge i tractament final.  

VALOR DE LES 
PERMANÈNCIES 
Propostes respectuoses amb la història 
precedent del seu emplaçament, 
posada en valor aquells aspectes que 
constitueixen un llenguatge d’estil propi 
que conforma el paisatge urbà del teixit 
de l’Eixample  
 

Per posar en valor aquells aspectes que constitueixen el llenguatge d’estil propi del paisatge urbà del 
teixit de l’Eixample es respecta l’alineació actual de l’arbrat i la configuració de les voreres de panot i els 
fanals Y City. També el rigor del traçat urbà de la trama Cerdà recuperant el seu valor de polivalència. 
Però la seva rellevància quedarà ampliada per l’efecte de la catifa social. 
Per una banda s’augmentarà la canòpia urbana així com la capacitat nutrient del sòl 
Per altra banda les voreres passaran a ser més polivalents al no estar linealment limitades pel trànsit 
rodat, i els usos ubicats en les plantes baixes podran gaudir de les relacions amb les infraestructures 
plantejades ( de les cures, saludable, lúdica i de la participació i la memòria ). 
D’aquesta manera els elements patrimonial gaudiran d’un nou marc des d’on poder comunicar els seus 
valors (tant online com offline), i ampliar-los a continguts que cal posar al dia com el paper de les dones, 
o el valor ecològic dels sistemes. 
 

Biotop 
 

Pas 3 / CICLEGRAMA. TANQUEM ELS CICLES.  
Som eco-dependents. L’equip redactor haurà de tancar els diferents cicles dels processos en joc: el 
cicle de l’aigua, de l’energia, de l’aire, de la matèria orgànica, i de la vida quotidiana.  
 
La proposta defensa un model de ciutat “domèstica i silvestre”. 
Domèstica vist des de el punt de vista de les persones, un espai íntegrament de vianants però que permet 
el pas de vehicles amb origen o destí i de serveis . 
Silvestre vist com a ecosistema del verd no programat auto-regeneratiu i bio-divers. 
 

Cicles de la Mobilitat. 
ACCÉS I SERVEIS 
Vehicles, serveis, vianants, verd i usos 
cívics. 
 
 

Quotidianitat de la vida ciutadana:  
La ciutat ha de poder funcionar correctament , i per això mateix es posa al centre de la proposta la vida 
quotidiana. En concret la vida de les persones vianants. Per això s’entén l’Eix Verd com una gran vorera 
per a vianants on bicicletes i cotxes circulen puntualment. 
 
En el creuament d’altres carrers es diferencia entre els espais plaça (no objecte del present concurs) i 
els de vialitat, on els passos de zebra agafen l’eix central per donar continuïtat a l’eix. L’arbrat de flor i la 
introducció de fanals perfectibles senyala la presència de l’eix dins de la trama de l’Eixample. 
S’aposta per una senyalització urbana clara i inclusiva indicant els llocs clau i qotidians del barri, zones 
de joc, espais singulars del barri i de la ciutat (nom, distància i grau d’accessibilitat) per poder orientar-se 
correctament augmentant la confiança i percepció de seguretat 
 
Per integrar i donar resposta als requeriments propis de la ciutat (pas de vehicles amb origen o destí, 
serveis, càrrega i descàrrega, contenidors d’escombraries, ubicació d’aparcaments de bicicletes etc)  la 
utilització de la franja de servei equipada i la combinació del 4 materials de pavimentació descrits permet 
suficient flexibilitat per solucionar totes aquestes situacions. 
 

Infraestructura dels serveis 
 

Els serveis urbans es situen dessota les voreres, en contacte directe amb les façanes.  
Les clavegueres existents les trobem una mitja de 6m dessota la rasant del carrer. 
La reurbanització complerta dels eixos verds ha de servir per incorporar els nous serveis necessaris 
per transformar una trama del s.XIX en una del s.XXI. 
 
Complementem els serveis existents amb tres noves xarxes: 
Sistema de control de aigua pluvial i infiltració : 
L’aigua de pluja es gestiona amb dos sistemes:  
La recollida a la franja de serveis de 3,6m tocant a les façanes, on l’aigua de pluja es condueix mitjançant 
micro-rigoles fins als escocells de l’arbrat, infiltrant de manera local.  
Per la resta de la superfície es proposa una nova xarxa separativa, connectada a un sistema local de 
dipòsits de laminació i infiltració. L’escorrentia superficial es recollida per la xarxa d’embornals i conduïda, 
prèvia decantació dels sòlids, a una xarxa de dipòsits de laminació i infiltració , dimensionada per a un 
període de retorn de 5anys, que col·laboren puntualment a descarregar la pressió sobre la xarxa de 
clavegueram existent i ajuden a controlar els episodis tempestuosos. 
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Es proposa estudiar també la possibilitat de connectar-hi noves edificacions que disposessin de xarxa 
separativa en un futur. 
Sistema de reg amb aigües del freàtic : 
Aquest sistema es complementa amb una xarxa d’aprofitament del freàtic a implantar al llarg de tot l’Eix 
per poder regar mitjançant degoters tant zones enjardinades, com arbrat de nova implantació. 
Sistema perfectible de comunicacions : 
Al llarg de tots els eixos es proposa executar canalitzacions multi-tub mixtes per facilitar la implantació de 
nous serveis de comunicacions futures tant municipals com de companyies de serveis per garantir la 
connexió de nodes i monitorització de tot el sistema en temps real. 
Lligat als elements d’enllumenat fita perfectibles es proposa utilitzar aquests per poder situar sensors 
(humitat, temperatura, soroll, flux de persones...), elements de tele-gestió (reg, neteja, trànsit...) i antenes 
per donar cobertura i generar nodes d’accés a la xarxa mitjançant tecnologies encara desconegudes a 
l’actualitat.  
La instal·lació de la nova xarxa de sensors comptarà amb incorporació puntual de captadors d’energia 
solar al llarg de tot l’eix. 
 

Cicles del Medi Ambient 
Espai públic com a infraestructura 
ambiental que aporta serveis a la ciutat, 
i que potencia la visió ecosistèmica i la 
capacitat de resiliència de l’espai públic, 
en especial en referència al cicle de 
l’aigua, al verd, a l’energia i a 
l’enllumenat. 
 
 

Vida silvestre 
La proposta tracta de revertir una situació consolidada per carres pavimentats, amb els terres híper-
compactats i amb petits escocells en els que creixen arbres domesticats, per establir un nou paradigma 
d’espai lliure renaturalitzat. 
El 50% del projecte passa dessota la cota del paviment, passant desapercebut per al ull humà però amb 
efectes clars sobre la qualitat de l’espai com a infraestructura del verd urbà. 
En primer lloc obrirem una rasa al llarg de tot el carrer, de 5,7m d’amplada per 2m de fondària per 
regenerar el sòl tot mantenint la distància de seguretat de la part reticular. En aquesta rasa combinarem 
terra vegetal a les zones plantades amb sòl estructural a les zones pavimentades i sistemes d’infiltració i 
retenció de l’aigua de pluja. 
L’arbrat existent es respecta i les possibles substitucions es realitzaran segons un pla d’etapes. 
S’augmenten els escocells fins a 1,8x3,6m admetent la plantació d’espècies de petit port. 
A l’eix del carrer s’incorporen nous arbres de petit port (Jacaranda mimosifolia, Cercis siliquastrum, 
Schinus molle, Pyrus calleryana...) que s’estenen a les zones de xamfrà per crear variabilitat i reforçar 
puntualment les zones d’ombra. 
A les zones enjardinades es combinen plantes arbustives autòctones amb herbàcies i vivaces 
(Myrtus comunis, Abelia nana, Tecuriumfruticans, Vinca variegata...). Es preveuen alçades diferents, 
vegetació més baixa a proximitat de la franja de passeig-façana i vegetació més alta (sempre permeten 
la visibilitat per garantir la percepció de seguretat) a proximitat de la franja de passeig central.  
Així aconseguim que la continuïtat del verd no es produeixi únicament en horitzontal sinó que també en 
vertical trobem espai per a diferents espècies animals d’es de invertebrats als subsòl fins a aus a la 
part aèria de l’arbrat. 
El fet de recuperar el sòl filtrant, descompactar-lo i airejar-lo,  a utilització de grans extensions verdes no 
únicament és per permetre un millor arrelament de la nova vegetació, és una oportunitat per tancar el 
cicle ecològic al reabsorbir nutrients provinents de la descomposició de la matèria vegetal regenerant el 
sòl i augmentant la biodiversitat urbana.  
  

Millora contínua sostenible 
Metodologia proposada per a la 
definició dels costos de les propostes 
del concurs i per a la definició i control 
permanent, eficient i àgil dels costos del 
futur projecte en les successives fases 
del procés de redacció 

Pas 4 / AUTOEVALUACIÓ 
L’equip redactor conjuntament amb el personal tècnic designat per l’Ajuntament de Barcelona, 
desenvoluparà una eina de control dels objectius, així com la vinculació del model amb la realitat alhora 
de recollir els indicadors rellevants. 
 

Control dels objectius 

 

Per tal de validar l’aconseguiment dels objectius a assolir amb les diferents estratègies combinades es 
desenvoluparà una eina de control d’indicadors rellevants. La naturalesa d’aquests indicadors 
reflectirà la complexitat del teixit de la ciutat de manera que varis indicadors es vincularan per poder 
copsar el grau d’assoliment , no solament de cada estratègia, sinó de conceptes transversals com 
resiliència, efecte illa de calor ... etc  
L’eina de seguiment dels indicadors estarà estructurada seguint la lògica del Pentagrama descrit al 
panell, de manera que es pugui fer un seguiment regular (a través de processos de participació, de treball 
de camp i de la xarxa de sensors) per tal de poder fet una avaluació crítica continuada i corregir  defectes 



DOMÈSTICA I SILVESTRE 

 

o potenciar-ne virtuts per adaptar-se als processos de transformació de la ciutat seguint la mateixa 
metodologia de treball. 
Per tal de poder tenir una eina de control sobre els diferents factors que intervenen en els processos de 
transformació i poder assajar les variables, s’utilitzarà un model amb gestió de dades que permeti 
vincular i parametritzar la informació dimensional i la sensorització de les dades amb els indicadors 
rellevants. 
Perfectible i equiparable. Aquesta eina de control dels objectius, no serà una eina tancada en sí mateixa, 
sinó que establirà la manera com incorporar nous indicadors en la mesura que el context (o el model de 
ciutat ho demani ) i es vincularà a altres sistemes locals com el Pla d’Usos, o globals com els ODS 
desenvolupat pel PNUD. 
S’apostarà per la participació real i activa i el treball transversal entre diferents agents (ciutadania, 
administració i equips redactors). En funció de l’estudi de l’entorn de cada tram de l’Eix Verd, es proposarà 
una participació específica per donar veu a les persones susceptibles d’utilitzar els futurs espais. Es farà 
especial atenció a tots els col·lectius que generalment queden exclosos de les decisions sobre el seu 
entorn, com els infants o la gent gran. 
 

CONTROL DE COSTOS  
Document de Bases 
 
 
 
 
 
Avant projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte Executiu 

Per al present projecte hem partit d’un rati de 180€/m2 (exclòs IVA) Aquest es correspon a una 
reurbanització integral sense substituir les xarxes de servei de forma generalitzada. 
La proposta desenvolupada es mourà dins un entorn proper a aquesta xifra no obstant en aquest moment 
existeixen incògnites que no permeten precisar l’import exacte. 
La quantificació econòmica de les Propostes en les diferents fases del procés de redacció del Projecte, 
es realitzaran de menys a mes detall i concreció en cadascuna d’elles.  
 
A partir de la informació obtinguda durant el procés de redacció del Avantprojecte, les aportacions del 
procés de participació ciutadana, les peticions dels departaments i del desenvolupament de les diverses 
opcions de projecte, en aquesta fase, es realitzarà una valoració estimada per ponderació de cost 
d’altres obres similars i per l’experiència en les solucions proposades. 
Al final del procés es lliurarà un pressupost estimatiu de les opcions estudiades en funció de les 
estratègies i solucions constructives proposades. 
 
Durant la redacció del Projecte Executiu disposem  en primera instància d’un grau de detall, que ens 
permetrà la valoració del projecte per capítols i sub-capítols, amb una primera descripció de partides 
d’obra i amidaments detallats. 
Per a la realització d’aquestes valoracions, es faran servir les Bases de Preus oficials tipus ITEC. 
En aquests apartat, el valor final és molt més fi que l’anterior, amb el que es poden començar a prendre 
decisions de tipus de materials, solucions constructives i solucions d’instal·lacions, entre d’altres tot 
incorporant les peticions dels REP’s, els pressupostos de companyies de serveis i altres condicionants 
externs no quantificable inicialment. 
L’estructura de capítols es realitzarà seguint els esquemes de BIMSA, ajustant-los a les necessitats de 
l’obra. 
Es preveu el lliurament d’un avanç de pressupost al 50% del temps de redacció del projecte per poder 
preveure possibles desviaments i corregir-los.  
A partir d’aquest moment el Projecte Executiu desenvolupa i defineix les solucions tècniques precises, i 
com a tal no permet introduir canvis de criteri ni modificacions substancials al projecte. 
Reflexa la realitat de l’Obra a construir, i per tant, el detall de preus, pressupost i amidaments, ja és molt 
acurat. 
La introducció de qualitats i requisits dels materials, maquinaries i d’altres, fan que el preu final pugui 
variar, per tant, és del tot imprescindible que en aquesta fase les descripcions siguin el més detallades 
possibles i els preus el més desglossats possibles per si s’ha d’introduir algun canvi. 
Per a la realització d’aquests pressupost, es faran servir les Bases de Preus oficials tipus ITEC seguint 
els esquemes de BIMSA, ajustant-los a les necessitats de l’obra. 
En el cas de elements especials o partides no descrites als preus de les Bases de Preus oficials, 
aquests es realitzaran seguint els mateixos criteris, descomponent els preus en ma d'obra, maquinaria i 
materials.  
Es demanaran pressupostos a les cases comercials i els preus del materials estaran contrastats amb 
preus d'industrial o subministrador oficial. 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



COMMUNITY_LIVING
Contenidors 
de reciclatge

Espai de 
descans per 
davant d’oficines

Banc quadrat  
amb vegetació

Igual com és fractal l’estructura social de Barcelona (individus, reunions de 
famílies i amics, comunitats de blocs de pisos, comunitats de barris i finalment 
ciutadans de Barcelona), el mateix passa amb el pla de Cerdà. En ampliar 
la quadrícula de l’Eixample, observem una segona quadrícula: la de les llam-
bordes, els anomenats panots. El disseny aquí proposat ressalta el sentiment 
de comunitat de la ciutat, a través d’aquesta mateixa idea fractal, mitjançant 
les accions d’identificar-s’hi i de participar-ne. Mentre que el carrer del co-
txe és un carrer de visual longitudinal infinita, el carrer de les persones sor-
geix d’acostar-les a l’espai públic des de les edificacions que habiten i per 
tant, és perpendicular a l’anterior, transversal. Per això, un element que fa de 
frontissa entre l’espai privat de l’edificació i el col·lectiu del carrer, el Com-
munity-Living, integra les dues realitats en un espai obert que les comunitats 
del carrer i dels blocs de pisos poden habitar de moltes diverses maneres.

RECOLLIDA D’AÏGUA 

Tots els elements del Community-Living son 
drenables. A més, el disseny proposat inclou 
en cada tram àrees denominades “jardí inun-
dable”, quadrats de 3,2m x 3,2m de planta-
ció arbustiva amb reg per degoteig, sota les 
quals es dissenyen dipòsits d’infiltració. Tot 
i que amb aquests elements ja es complirien 
els estàndards de SUDS, com a mètode d’in-
filtració innovador per a Barcelona, es plan-
tegen addicionalment pous d’infiltració que 
connecten directament amb el nivell freàtic.

PLA DE DETALL LEYENDA CONCEPTE

SECCIÓ

VISTA COMMUNITY-LIVING 

Banc quadrat de formigó
prefabricat amb vegetació

Banc circular de formigó 
prefabricat  amb vegetació

Banc lineal de fustaBanc corbat de formigó prefabricat

Espai per escola amb 
zona de espera i 
tarima drenant amb 
Hydrobox

5m

Coberta enjardinada

En cas de quan es permeti l’estructura 
existent. Podrà convertir-se la coberta 
existent amb camara de tauletes amb 
cobertes metàl·liques lligades amb els 
elements necessaris per a la impermea-
bilització i ajardinament.

Coberta terrassa comu-
nitària o d’ús particular.

Hi ha possibilitat que el baixant 
de coberta a la zona de la faça-
na estigui servint només per a 
l’evacuació d’aigües pluvials. Es 
aprofitarien aquestes ocasions 
per ampliar l’area possible d’ab-
sorbción d’aigua a el subsòl. 

01.  1.6x1.6m       Escocell tipus A, drenant
02.  1.6x1.6m       Escocell tipus B, drenant
03.  0.8x0.8m       Espai de recollida porta a porta de residus
                             orgànics i no-reciclables
04.  1.6x1.6x3m   Parterre, separació amb els 
                             contenidors de reciclatge, inundable
05.  3.2x3.2m       Parterre en el nivel de paviment, bioretenció
06.  3.2x3.2m       Parterre amb banc tipus A 
                             (6m2 de superficie plantada, bioretenció)
07.  3.2x3.2m       Parterre amb banc tipus B 
                             (6m2 de superficie plantada, bioretenció)
08.  3.2x3.2m       Paviment mixte
09.  3.2x3.2x2m   Terrassa de Living-deck per community-living
10.  4.8x4.8m       Jardí inundable per a l’edifici escola, oficina
11.  4.8x4.8m       Terrassa de tarima per community-living,
                             Paviment mixte 

Paviment mixte 
drenant amb 

vegetació

Acabat de panot 
estàndard Barcelona

Espai de reunió 
amb acabat de 
tarima  drenant

Estacionament 
de bicicletes

Banc circular 
amb vegetació

Dos opcions de acabat de carrer: 
a. Cairó de formigó (millor mant.)
b. Formigó drenant (més econ.)

CARRER DE PAU CLARIS 

C
ARRER D

E PASSEIG
 D

E G
RAC

IA

CARRER DE 
ROGER DE LLURIA

MOBLES FIXOS

Espai 
reservat 
terrassa

Panell solar amb 
il·luminació sobre 
mobiliari

Espai de reco-
llida de brossa 
selectiva porta 
a porta

Unitat de 
Community-
Living de tipus 
deck de GRC

MOBLES

La lliçó apresa de l’Urbanisme Tàctic és la possibilitat de canviar un 
espai i el seu significat de la nit al dia. Proposem un mobiliari urbà 
mòbil (bancs, jardineres, enllumenat) que aprofiti aquest avantat-
ge amb elements mòbils que es poden reubicar per proporcionar 
caràcters diversos al mateix carrer: domèstics, ordenats, juganers,  
festius, etc. A més del mobiliari tàctic, proposem quatre peces de 
mobiliari fixe que poden ser emprades també com a jocs infanti-
ls: un banc i parterre en forma d’anell, un altre de forma quadra-
da retallat per una gran superfície corba, uns bancs en forma de 
quart de cercle agrupables fractalment, i uns de rectes de fusta.

VISTA DE CONJUNT

1

2

4

MOBILIARI MÒBIL 
I ESTRATÈGIC

Planta , Combinació de 
bancs en anell

5

6

7

8

9

10

11
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COMMUNITY LIVING 

0. CONCEPTE   
 

Community-Living, nus d’intersecció entre la ciutat i els seus habitants 

El gran atractiu de viure a Barcelona és poder gaudir en la majoria de casos de la vida, la feina, l’entreteniment 
i el comerç amb certa proximitat. Això és especialment significatiu ara, quan pensem en la vida després del 
Coronavirus. El concepte de Superilla incorpora l'objectiu final de reduir encara més la necessitat de recórrer 
llargues distàncies diàriament i així proporcionar una forma de vida còmoda al veïnat.  

L’Eixample de Barcelona va ser dissenyat per l’enginyer Cerdà com a solució racional per apropar la ciutat a la 
seva gent, relació que va acabar diferint una mica de les intencions inicials en quedar-se limitada a la resolució 
de l’àmbit funcional. Des de llavors, la ciutat ha experimentat una concentració de població i un 
desenvolupament econòmic molt majors de l’esperat, i la relació entre els residents i la ciutat s’ha anat fent 
cada vegada menys humana. Com a conseqüència, el lligam orgànic entre ambdós desapareix ràpidament. 

Per tal de restablir aquesta relació orgànica entre residents i ciutat, proposem àrees comunitàries habitables 
davant de cada edifici. Com a part del carrer de la ciutat, aquests espais de comunitat (Community-Livings) son 
espais públics d'ús lliure per al ciutadà. Per altra banda, volem que incitin als habitants dels edificis a utilitzar-
los de maneres diverses i integrar-los com a part de les seves pròpies comunitats. 

L’estructura social de Barcelona és fractal: individus, reunions de famílies i amics, comunitats de blocs de pisos, 
comunitats de barris i finalment ciutadans de Barcelona. Creiem que és aquest sentiment de comunitat el que 
connecta l’individu amb la ciutat. Per això, el projecte està enfocat a re-conceptualitzar i enfortir aquest sentit 
d’identitat conjunta. Si ampliem al detall la quadrícula del pla urbanístic de Cerdà, observem una segona 
quadrícula: la de les llambordes, els anomenats panots. S’han arribat a identificar tant amb la ciutat de 
Barcelona que fins i tot s’utilitzen en el disseny de xocolatines i accessoris. El disseny del carrer que proposem 
connecta arquitectònicament amb el disseny urbà del panot i de Cerdà de manera fractal. 

El carrer generalment es dissenya des del punt de vista de les infraestructures, el trànsit, els arbres, etc., 
mitjançant una visual longitudinal que arriba fins l’infinit. Però quan, enlloc, es posen al centre les persones, 
relacionant-les amb el carrer des de les edificacions que habiten, la relació que en sorgeix és perpendicular a 
l’anterior. Així, cada espai comunitari relaciona transversalment el parcel·lari de l’illa amb el carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC 
 

Community-Living 

El ”Community-Living” consta de quatre elements: un ”deck d’estar” de 4,8m x 4,8m (Tipus A) o 3,2m x 6,4m 
(Tipus B) com a espai obert, un ”parterre de nova plantació" de 3,2m x 3,2m, un ”escocell de nova plantació” 
d’1,6m x1,6m i una ”àrea d’emmagatzematge de deixalles orgàniques per a la recollida" de 0,8m x 0,8m. 

Per a la zona comunitària davant d’edificis d’habitatges, se selecciona el Tipus A o Tipus B segons la relació 
amb l’edifici del costat o del davant i també segons la situació respecte la calçada de circulació restringida. La 



 
 

COMMUNITY LIVING 

Activitats a l’aire lliure, com jocs 
per a nenes i nens, exercici, 
yoga, lectura sota l’ombra d’un 
arbre, converses entre amics, 
etc. Un espai exterior de 
relaxació adient a la situació 
actual. 

 

disposició dels altres tres elements serà considerada per cada dissenyador en el context buscant l'equilibri 
general, però si desitja fer-ho, la comunitat de cada edifici podrà escollir el tipus d'acabat del deck, ja sigui 
acabat de formigó prefabricat o paviment mixte amb vegetació, i també el tipus de vegetació i arbres a plantar. 
Es col·loca un dels dos bancs següents a cada Community-Living, com a element urbà per a ser utilitzat tant 
per la comunitat com pels vianants: o bé un banc recte de 3m de llarg o bé un amb forma de quart de cercle. 
Tot i que l’idoni seria que la comunitat proposés les activitats a l’espai urbà, algunes activitats imaginades adeck 

podrien ser: 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’augmentar la taxa de reciclatge dels residus orgànics, la recollida porta a porta es realitza només per 
als residus mencionats i també els no reciclables. A la franja horària designada per a la recollida, es col·loca la 
brossa en una àrea, dissenyada i de fàcil neteja, dins de cada Community-Living. 

Quan enlloc d’edificis d’habitatges hi hagi oficines, hotels, escoles i altres instal·lacions públiques, es dissenya 
l’espai urbà per tal que s'adeqüi als usos, mantenint però el vocabulari del disseny.  

A la zona estudiada tenim: 

− Àrees d'oficines, davant de les quals es col·loquen grans taules i bancs com a espais de pícnic i per a 
prendre cafè o menjar, complementats amb parterres de vegetació. A més, s'utilitzen com a espais de 
vida al carrer i diversos esdeveniments. 

− Les zones d’accés a escoles, que en horari d’entrada i sortida s'omplen de nens i pares que els deixen 
o recullen. Allà, l’espai haurà de ser generós. El límit es protegeix amb bancs. 

− Hotels. Per tal de no destorbar-ne el pas ni l’entrada, col·loquem al seu davant parterres vegetals que 
permeten l’accés lateral i bancs per estar-s'hi. 

− La parada de l’inici de la línia d'autobusos TEISA, prop d'un bloc d'habitatges. Per això, la zona d’espera 
de l’autobús es troba repartida entre bancs i parterres. 
 

 
Mobiliari mòbil i estratègic 

La lliçó apresa de l'Urbanisme Tàctic és la possibilitat de canviar un espai i el seu significat de la nit al dia. 
Proposem un mobiliari urbà mòbil que s’aprofiti d’aquest avantatge. Per exemple, l’àrea de terrassa que 
restaurants i cafeteries poden utilitzar normalment pot estar limitada només a aquests elements mentre la 
calçada de circulació restringida conviu com una àrea rica per als vianants. Durant festivals o celebracions 
col·lectives, els mateixos elements mòbils de les terrasses es poden reubicar per proporcionar un caràcter 
especial a l'espai. Gràcies a aquesta adaptabilitat s’aconsegueixen carrers resilients en el temps. 

Sopars, festes d’aniversari i 
celebracions diverses que es 
comuniquessin amb antelació a 
l'Ajuntament, celebrats en l’horari 
acordat: esdeveniments amb 
capacitat de reunir nens, adults i 
persones grans. 

 

Altres activitats que aproximin els 
barris al carrer i fomentin 
relacions intergeneracionals, com 
ara mercats de segona mà. 
Aportant una segona vida a tota 
mena de mobles i articles de valor 
que s’acumulen, s'evitaria que 
s'acabessin descartant, 
fomentant així una economia del 
reciclatge. 
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2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 

Circulació d’aigües pluvials 

Es proposen Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) per tal de potenciar la gestió de l'escorrentia 
urbana des de l’origen. El seu objectiu principal és el d'aturar temporalment l’escorrentia, per mitjà de la 
laminació del cabdal pic i l’emmagatzematge i filtració del V80 (volum de pluja que no és superat el 80% dels 
dies que plou). Es dissenyen dipòsits d'infiltració sota les zones definides com a jardins inundables i/o terrasses 
deck per als Community-Living. 

 

1) Jardí inundable amb dipòsit d'infiltració 

Tots els elements del Community-Living son drenables. Amb això, assolim el 20% de la superfície drenable 
requerida en relació a la totalitat del carrer. A més, el disseny proposat inclou en cada tram àrees denominades 
“jardí inundable”, quadrats de 3,2m x 3,2m de plantació arbustiva amb reg per degoteig lligat a la xarxa de reg 
municipal. Sota aquestes superfícies es dissenyen dipòsits d'infiltració hydrobox de cel·les modulars de 
polipropilè amb un índex de buits alt (superior al 90%) i gran capacitat portant, recobertes amb una làmina de 
geotèxtil no teixit d’alta permeabilitat. Cadascun un dels 9 elements de cada tram de carrer conté 24 cel·les, 
resultant en un total de 216 cel·les per al carrer. 

Segons “l’Estudi d’aprofitament de les aigües pluvials mitjançant Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 
(SUDS) en l’actualització del Pla Tècnic per a l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona 
(2018)”, el valor de la permeabilitat de càlcul que s'ha d'utilitzar en la modelització del comportament hidràulic 
de les estructures d’infiltració és de 9,87x10-6 m/s, valor admissible a l’hora de considerar la infiltració del terreny 
i contribuir a la recàrrega dels aqüífers. 

El dimensionament d’aquests dipòsits permet el seu buidatge en un període de temps inferior a les 48h 
posteriors a la pluja i inclouen a més un desguàs d’emergència connectat al clavegueram municipal per als 
períodes de pluges excepcionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pou d'infiltració 

Tot i ja complir l’objectiu actual de SUDS amb la opció 1), com a mètode d'infiltració innovador per al Terme 
Municipal de Barcelona, es plantegen addicionalment pous d’infiltració que connecten directament amb el 
nivell freàtic. Tot i que la seva capacitat d’infiltració seria motiu d'un estudi més complex, és segur que la 
connexió amb el nivell freàtic garanteix una ràpida evacuació de les aigües pluvials. Aquests pous, el mètode 
d'execució dels quals és mitjançant pilotis entubats (de PVC perforat) reblerts de material drenant, haurien de 
completar-se amb un sobreeixidor connectat al clavegueram. 
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Càlcul del projecte de SUDS Tram entre Pg. De Gràcia i Pau Claris: 

 

Infraestructura verda 

De la llista de l’informe de l’Ajuntament “Gestió de l'arbrat viari de Barcelona”, cada comunitat podrà escollir un 
arbre d'altura P/M i un arbust que es plantaran al nou escocell i al nou parterre del seu Community-Living. 
S’espera que la posada en pràctica dels Community-Living augmenti el compromís i l’interès per la cura de les 
plantes i arbres. A més, esperem que el retorn al verd en forma de compost dels residus orgànics de la recollida 
de cada comunitat conscienciïn als usuaris de la importància del reciclatge de la brossa orgànica. 

 

Mobiliari urbà 

A més del mobiliari urbà tàctic, mòbil i combinable que ja s’ha exposat, proposem quatre peces de mobiliari fixe 
que poden ser emprades com a jocs infantils. El disseny mateix respon a aquest regust juganer. 

− Un dels elements de 3,2m x 3,2m és un banc i un parterre en forma d'anell fet de formigó prefabricat 
amb fibra de vidre. Aquest anell s’inclina subtilment cap a la calçada de circulació restringida, i així 
defineix una sensació d'interior i una d'exterior i convida a cada persona a escollir l'altura idònia per a 
asseure-s'hi. S'utilitza especialment a les cantonades sortints de calçades retranquejades. 

− Un altre element també de 3,2m x 3,2m és un banc i un parterre de formigó prefabricat amb fibra de 
vidre que pren la forma de volum quadrat retallat per una gran superfície corba. L'aigua de la pluja flueix 
naturalment cap al parterre plantat quan cau damunt la zona d’asseguda. 

− Una sèrie de bancs/baranes de formigó prefabricat amb fibra de vidre en forma de quart de cercle 
s'instal·len en quadrats d’1,6m x 1,6m, 3,2m x 3,2m i 4,8m x 4,8m. Els bancs defineixen també un 
interior i un exterior, i combinats creen una línia fractal que atorga dinamisme a l’espai estàtic del carrer. 

− Un banc, que pren referència del model SUMO utilitzat al Passeig de Sant Joan i es dissenya apropiat 
per a aquesta proposta. Està format per tubs d'acer i seients de fusta (certificat FSC, PEFC o similar). 

 

3. LA NOVA MATERIALITAT (inclusió de nous materials) 

Living-Deck 

El principal avantatge del deck és que l'aigua de pluja drena a través de les seves juntes, fet que manté la 
superfície sempre seca. L'amplada de les juntes, menor de 5mm, assegura una superfície llisa apta per a tot 
tipus de sabates i cadires de rodes. El Living-Deck pot ser utilitzat per a una varietat d’activitats com ara jocs 
infantils, yoga, festes, etc.  
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Tot i que el material habitual per al deck, la fusta, semblaria idoni per a les activitats mencionades, considerant 
aspectes de durabilitat i facilitat de manteniment, suggerim el formigó amb fibra de vidre. La part de sota del 
deck haurà d’estar plena de sorra per assegurar la sensació de sequedat i funcionalitat del SUDS. 

 
 
Il·luminació autònoma 

Fins ara el paper de les faroles era estrictament funcional: il·luminar el carrer de manera 
uniforme per a l’automòbil i el vianant alhora. Considerem necessari aprofundir en les 
necessitats diferencials d’un i altre. Per a major confort i seguretat dels vianants davant 
de possibles delictes, tot i que es mantindrà la il·luminació d'aquells carrers que ja estan 
en funcionament, per a aquells nous es buscarà un sistema d'il·luminació independent 
al nivell de les persones, alimentat amb energia solar, d’una atmosfera més càlida quan 
sigui de nit. La il·luminació autònoma és un element opcional que se suma als elements 
mòbils i combinables abans explicats. En ser independent de la xarxa, podrà funcionar 
també quan hi hagi talls d'electricitat. 
 
 

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 

El que cal desenvolupar més enllà de conservar és la relació entre el carrer i els edificis existents. Interessar-
se per la neteja i la comoditat dels espais davant de cada edifici és el primer pas per a crear bona ciutat. És 
prioritat, llavors, dissenyar bé aquesta relació, no només entre el carrer i els edificis existents sinó també amb 
la gent que hi viu i que hi treballa. De la mateixa manera com es necessiten arquetes d’escomesa per a 
subministrar instal·lacions com aigua, gas, telefonia, etc. als espais domèstics, es requereix un element 
semblant entre el carrer i l’edifici: el que proposem com a Community-Living. 

Partint d’aquesta idea, gairebé tot el que es troba actualment als carrers hauria de ser preservat: la 
infraestructura d’instal·lacions i panots que en faciliten la gestió, les terrasses dels restaurants i cafès 
actualment en ús, les canòpies urbanes dels arbres que proporcionen ombra, el sistema de reg mitjançant aigua 
subterrània, les faroles de bonic disseny VENUS. La vorada de granit existent es reutilitza com a element que 
protegeix el Living-Deck del trànsit més restringit. Els contenidors de vidre, plàstic i paper actuals i el sistema 
de recollida de residus reciclables es consideren adequats, però la taxa de reciclatge dels orgànics és encara 
pobra. Per això, incorporem la recollida porta a porta, amb un espai designat dins de cada Community-Living. 

Es modificarà la ubicació de les senyals de trànsit per no entorpir el recorregut del paviment tàctic. Considerant 
els beneficis d'utilitzar la bicicleta com a principal mitjà de desplaçament, proposem 2 anells d'estacionament 
per a 4 bicicletes cadascun en cada Community-Living. 

 

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS 

El carrer ha de tenir una amplada de 5m segons especifica el CTE SI 5 Intervención de los Bomberos para 
permitir el acceso de los camiones de bomberos, camiones de basura y diversos vehículos de construcción. No 
obstant, l’amplada de la calçada visible dels vehicles proposada, que es retranqueja contínuament, és variable 
de 3,5 (un carril) a 5 metres. Quan és de 3,5m, els 5m de circulació queden assegurats en alliberar el 1,5m 
restant d’elements urbans que puguin destorbar el pas i reforçar-ne el panot en la part inferior amb morter, que 
el fa adient per al trànsit rodat.  S’ha adoptat el sistema DUM amb un espai per a dos furgonetes de 6,5m o 
petits camions en fila per a l’aparcament de vehicles de servei. Un d’aquests aparcaments es troba a l’entrada 
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del carrer i l’altre prop de la sortida. A la boca del Passeig de Gràcia se n'afegeix un addicional per tal de poder 
absorbir l’alta necessitat. Cada espai d’aparcament és d'uns 15m de llarg, permetent així l'estacionament de 
vehicles llargs com ara camions de mudances.  

A les zones de xamfrà, es preveu una zona d’aparcament temporal per a poder deixar i recollir els passatgers 
als carrers de Pau Claris i Roger de Llúria, mitjançant dos carrils laterals addicionals (àrea petó i adeu). Aquests 
poden servir com a estacionaments temporals d’escoles, estacionaments d’autobusos de la TEISA i zones de 
Taxi prop dels hotels. Tot i això, els xamfrans son entesos com a places, i tenen el caràcter de portal d’accés 
al carrer que es proposa, rebent d’entrada als vianants que hi entren de manera generosa. 

 

6. CONTROL DE COSTOS 

Redacció del projecte 

Un cop redactat el projecte d’urbanització, utilitzarem l’indicador (IP) per a realitzar el seguiment dels projectes 
d’urbanització i serveis urbans: IP=PEM / Superfície urbana en planta a urbanitzar (m2). Amb això, s’obté el 
cost per metre quadrat que oscil·la, segons l’àmplia experiència de l’empresa licitadora, entorn al següent: 

Per a obres d’urbanització: 

− 140€/ m2: urbanització a la 
ciutat fora del centre històric 

− 70€/ m2: zones verdes a la 
ciutat fora del centre històric 

 

 

 

Les variacions sobre l’índex de referència ens indicaran possibles errades en el disseny del projecte o 
equivocacions en la mediació si la desviació és elevada, o bé que s’ha hagut de realitzar alguna actuació 
especial que pressuposa un sobrecost. El know how i l’amplia experiència de l’empresa licitadora en projectes 
d’urbanització permetrà interpretar les desviacions. 

 

Direcció facultativa d’obra 

Abans de l’inici de les obres, l’empresa constructora haurà de preparar un planejament d’obra valorat, mitjançant 
el programa MS Project o similar. Amb això, tant el camí crític com la folgança de cada activitat (si les hagués) 
estaran marcats, facilitant així el seu control durant l’execució de les obres. 

Es proposen reunions periòdiques d’obra, en les quals la Direcció Facultativa controlarà no tan sols les activitats 
que formen part del camí crític, sinó també totes aquelles que haurien de formar part de l’execució durant el 
moment en qüestió. Amb totes les dades, la DF actualitzarà un pla d’obra valorat després de cada reunió d’obra, 
també mitjançant MS Project, i així emetrà un informe que plasmi l’estat de les obres, amb els motius i l’anàlisi 
dels desviaments produïts (aproximats), i també una proposta de mesures correctores que indiquin els aspectes 
que a curt termini puguin tenir implicacions en la planificació, com ara la presa de decisions. 

Així mateix, cada mes la DF aprovarà la certificació mensual pertinent, que verificarà amb el pla d’obra 
actualitzat. Sobre la certificació portada a l’origen s’emetrà un informe assenyalant: control de la situació, control 
de desviacions parcials i desviació general i desviacions respecte el pressupost d’inversió inicial. 

Per a obres d’infraestructura: 

− 2.100€/ m2: estructures elevades, excepte 
passarel·les peatonals, inclosa la superfície de “tauler” 
i rampes d’accés. 

− 1.800€/ m2: passarel·les peatonals, inclosa la 
superfície de “tauler” i rampes d’accés. 

− 3.200€/ m2: estructures soterrades: túnels, “falsos 
túnels” i passos a diferent nivell en general, incloses 
superfícies enterrades i rampes d’accés. 
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CONCURS DE MODEL D’ESPAI PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA SUPERILLES A L’EIXAMPLE DE BARCELONA                                                                          Lema: TAULER 2030 
 

OBJECTIUS 
 
És el moment d'establir les bases per 
construir la ciutat de les generacions futures. 
 
Es parteix de tres objectius prioritaris que seran 
referència per a qualsevol decisió que es prengui 
en la proposta: 
 
−  La persona al centre: integració + diversitat 

+ inter-generacionalitat. 
− Resiliència i Sostenibilitat real: ambiental + 

social + cultural + econòmica. 
− Actuacions de mínima intervenció: 

superfícies funcionals + vores + accions. 
 
Es Es proposa una intervenció progressiva que: 
 
− Consolidi les bases urbanes per dirigir a la 

ciutat cap a un futur alineat amb l'Agenda 
Urbana Internacional 2030. 

− S’adapti amb flexibilitat als possibles 
escenaris futurs. 

ENFOCAMENT 
 
Barcelona i el seu Eixample han marcat les regles de joc òptimes a partir de les quals és possible per a una ciutat 
avançar en positiu en el territori i en el temps. Avui, cal regenerar el tauler i reescriure noves regles de joc, amb un 
horitzó internacional imminent (2030), sense perdre de vista a les generacions futures.  
▪ ESTRATÈGIA per al PROJECTE:  En comptes d'una proposta basada en el disseny, les modes o l'estètica, es 

proposa una estratègia d'actuació atemporal que permeti acollir la diversitat d'intervencions i la riquesa de 
propostes que, en les properes dècades, la ciutat demani i sigui capaç de produir. No és pas el moment de 
tancar la ciutat, de definir o delimitar una imatge, sinó de fomentar les seves potencialitats.  

▪ TEMPS per DECISIONS: atenent els ritmes actuals (de la ciutadania, del planeta, de l'economia, de la societat), 
es dóna una resposta immediata i contundent, necessària per a un canvi de paradigma real. S'hi evita pensar en 
períodes quadriennals i d'urbanismes de mig termini (15, 20 anys). La presa de decisions ja no es produeix 
sobre la base de temps sinó en la seqüencia  actuació-impacte-futur.  

▪ DEFINICIÓ per a la INCERTESA:  les diferents seqüències d'aquesta proposta (metodologia, eines, dispositius, 
indicadors) estan dissenyades per tal de donar respostes sòlides en un context d'incertesa i contingències, 
potenciant la resiliència urbana i la capacitat d'adaptació. 

▪ MÍNIMA INTERVENCIÓ per a un MÁXIM IMPACTE: es treballarà des de criteris de mínima intervenció, que 
garanteixin una estratègia d'impacte ambiental gairebé 0, buscant els impactes socioeconòmics màxims. En un 
horitzó a mig termini, adaptar-se i mitigar no és pas suficient: és necessària la reversió del dany ocasionat (a les 
persones i a la planeta). 

▪ PROSPERITAT per a les Persones i el Planeta en un entorn de Pau: es facilita un desenvolupament que 
contribueixi a aconseguir els objectius de l'Agenda Internacional 2030 (ODS, Sendai, Paris i la Nova Agenda 
Urbana), possibilitant una nova forma d'entendre la vida urbana, així com una millor relació de la ciutat i els seus 
habitants amb el planeta que comparteixen. 

 
DESENVOLUPAMENT DEL JOC 
 
El joc es desenvolupa a partir d'una eina 
col·laborativa de coproducció per a la 
presa de decisions en la incertesa (testada 
en anteriors projectes). Aquesta eina permet 
la proposta, revisió i / o validació d'accions per 
part de la ciutadania i / o altres actors 
necessaris.  

 
Tauler Peces Regles Partida 

    
L'espai públic condicionat 

per acollir el 
desenvolupament als 
propers 100 anys i la 
intervenció immediata 

Diferents elements per 
connectar i activar l'espai 

públic 

Una matriu per a la presa 
de decisions: 

Què - Com - Quan 
(Indicadors) 

Una partida possible: la 
intervenció en l'eix tipus 

(tram UP1) 
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   +   
TAULER i PECES 
 

En aquesta proposta el "tauler construït" 
no és un fi en si mateix, sinó un mitjà 
facilitador i possibilitador d'una realitat 
vivencial mixta en usos, inclusiva en 
edats, i transversal en cultures, que 
fomenti un nou teixit social i productiu 
circular i simbiòtic amb els ecosistemes 
(eco-nòmics i eco-lògics) existents i 
futurs. 

 
− En aquest tauler de joc construïm al nostre 

ara, perquè és ara quan la nostra ciutat ha de 
persistir en la seva vocació de servir a les 
persones, col·locant-les en el centre de 
qualsevol intervenció. 

− En aquest tauler de joc generem no només 
solucions concretes de qualitat i durables, 
sinó, per sobre tot, regles que ens permetin 
adaptar-nos a diferents escenaris, incloent-hi 
aquells impredictibles. 

− En aquest tauler de joc no n'hi ha 
exclusions, es busca que tots els habitants, 
entitats i administracions hi prosperin. 

− En aquest tauler de joc s'hi integren 
jugadors, processos, peces, i visions i 
aspiracions compartides.  

− En aquest tauler, el joc hi ha de poder 
evolucionar i transformar-se en positiu, 
donat que la incertesa marca la nostra realitat 
i que, qualsevol proposta rígida i / o pre-
configurada, corre el perill de no ser vàlida en 
un període relativament curt de temps.  

AL TAULER  Directrius longitudinals i constructives 
 

 
LES PECES Directrius transversals i dinàmiques  
 

PECES VIVES (jugador@) 
ELEMENTS DEL JOC 

 

PERSONES 

 

FLORA 

 

FAUNA 

 
< 12 anys 

12-18 anys 
18-35 anys 
35-65 anys 
>65 anys 

Cobertura herbàcia, 
arbustiva i arbòria. 
Façana | Coberta 
vegetal 
Autòctona | Adaptada 

Autòctona (en 
llibertat) 
Retornada 
Domesticada 
(mascotes) 

Espais per al Vianant  
Espais per les rodes i la fauna domèstica 
Espais per a la estada i de lleure 
Espais d’esbarjo y pera al joc 
Espais per a la producció i exhibició 
Elements d’equipament i mobiliari 

 
FICHAS 

ACTIVADORAS Y CONECTORAS 
Resiliència i Sostenibilitat 

Ambiental 
74 propostes 

PROCESSOS 
SIMBIÓTICS 
(hibridació)   

Biodiversitat - Aigua - Energia - 
Materials com a Recursos i Residus 
Qualitat de l'ambient, Confort i Salut 

Resiliència i Sostenibilitat 
Social 

32 propostes 

PERSONES I 
DRETS 

(integració)   

Dret a l'espai públic  
Accessibilitat - Seguretat - Mobilitat 

Resiliència i Sostenibilitat 
Econòmica 

26 propostes 

FOMENT D’ACTIUS 
(equilibri)   

Recursos y materials 
Trama econòmica 

Usos 

Resiliència i Sostenibilitat 
Cultural 27 propostes 

DEFENSA DEL 
PATRIMONI 
(consolidació)   

Patrimoni material i immaterial 
Identitat 

 

SUPERFICIES VORES ARTICULACIONS 
Subsòl 

Sòl 
Façanes 
  Terrats 

A nivell 
Diferència de cota <15 cm 
Diferència de cota> 15 cm. 

No limits: Continuïtat i Contigüitat 

Amb via principal per a vianants 
Amb via standard 

Amb infraestructura de mobilitat 
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REGLES (la matriu) 
 

 
Figura 1_Matriu desenvolupada 

Les regles d'intervenció s'han elaborat seguint una metodologia de la qual l'eina principal és la MATRIU que condensa 
les variables que afecten l'entorn urbà, generant un llistat de propostes. 
 

 
Figura 2_Extracte de la matriu desenvolupada. 
 
Tant els objectius (COM) com les propostes (QUÈ) es categoritzen dins dels sis aspectes determinants dels eixos 
verds: Proximitat, Infraestructura, Materialitat, Permanències, Accessibilitat. 
A més, es jerarquitzen segons els criteris de: Prioritat (per assolir els objectius), Temps (d'execució) i Costos 
(d'execució i de manteniment). 
Aquesta eina permet que les regles de joc s'hi adaptin a les necessitats i situacions sense perdre de vista els 
objectius, amb una estratègia co-produïda per la societat civil, les institucions públiques, i el sector privat. 
Totes les accions proposades (COMs) estan emmarcades en un enfocament integrat que garanteix una millora en els 
quatre pilars de la sostenibilitat: ambiental, econòmic, cultural i social, generant una proposta HIBRIDADA, 
INTEGRADA, EQUILIBRADA i CONSOLIDADA. 

 

 

RESO.A RESILENCIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (hibridación)
Áreas Problemáticas Oportunidades Qué Indicadores Relación con Cómo 

Objetivos específicos Propuestas

Desaparición de especies y paisajes Soluciones urbanas que fomenten la biodiversidadINF Usar diseños basados en soluciones de la naturaleza: nature based solutionsStandars de espacio verde 10-15 m2/hab Índice de biodiversidad mundial P1 INF Creación de una canopia vegetal conectiva 

Aparición de plagas y especies invasoras Abogacía de una nueva cultura de la biodiversidadACC Reforzar la estructura vegetal y su diversidadEstándares espacios verdes a menos de 200 m de cada habitantePlan del Clima P2 INF Incorporación de nidos y hoteles de insectos autóctonos

Aparición de nuevos vectores de enfermedades Arbolado existente de alto porte PRO Proteger, conservar y recuperar los estratos verdes y las especies existentesNúmero de nidos propuestos / 100 metros linealesFactor de Diseño ResilienteP3 INF Incorporación de hábitats amables para fauna urbana autóctona

Solo gramíneas, problemas alergias Fachadas y cubiertas vegetales en aumentoINF Mejorar y aumentar la cantidad y la calidad de los espacios verdes y azulesNúmero de hábitat específicos  propuestos / 100 metros linealesP4 INF Creación de flujos metabólicos

Alineación e Inter distancia rígida en arboladoProtección y recuperación de nidos y hábitats naturalesINF Incrementar al máximo la cantidad y calidad de los espacios verdes y azules, como elemento estructurante.50% deberá estar plantada con herbáceas, vivaces o arbustivasP5 INF Creación corredores ambientales y nuevas conectividades "verdes"

Espacios exteriores poco naturalizados Incremento de la superficie foliar total urbana Solo los alcorques mayores de 6m2 con riego automatizado se podrán ajardinar.P6 INF Relacionar los elementos verdes, azules, los pavimentos y las infraestructuras

Alcorques de los árboles de 2m2 de superficie mínima P7 INF Introducir en los proyectos las variables del crecimiento en el tiempo, los cambios estacionales, el volumen de sombra, la floración y los colores.
P8 PRO Proteger y mejorar el estrato arbóreo existente, tanto en su parte aérea como radicular.
P9 PRO Proteger y mantener las superficies plantadas y cualquiera de los estratos vegetales.
P9 PRO Aumento de la diversidad en las especies vegetales, especialmente las árboreas

Inundaciones El agua como Patrimonio y no sólo como Recurso INF Adaptación y resiliencia % SUDS Derecho humano al aguaP10 INF Mejora de las instalaciones de recogida de aguas residuales y pluviales asociadas a espacio publico 

Poca lluvia muy concentrada Abogacía de una nueva cultura del agua INF Mitigación % sup. depósitos pluviales ocultos Plan del Clima P11 INF Recogida y depuración de aguas pluviales  (Fito depuración oculta)

Escasez de agua por sequías Soluciones Urbanas  Sensibles al Agua PRO Promover la Justicia climática e impacto en POSITIVO % depósitos con Fito depuraciónFactor de Diseño ResilienteP12 INF Reutilización de aguas en condiciones de seguridad 

Garantía de suministro El agua en relación a la economía circular MAT Incorporar Soluciones Urbanas  Sensibles al Agua % agua reutilizada in situ para consumo Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona.P13 INF Acceso a agua potable en el espacio público

Soluciones Basadas en la Naturaleza ACC Garantizar el acceso al agua de calidad y el uso racional del recurso% sup permeable / % infiltración superficial P14 INF Aumento superficies permeables (incluidos pavimentos) y drenantes
PER Reducir el riesgo de inundación % agua escorrentía eliminada P15 INF Disminución escorrentías superficiales
INF Inclusión de un Sistemas Urbanos de Drenaje Innovadores (SUDS)% evapotranspiración P16 INF Incorporación de plantas grasas 

P17 INF Sistema de riego controlado para racionalizar el consumo de agua
P18 INF Reducción de la demanda de recursos hídricos
P24 INF Impulso de la sustitución de agua potable por agua reutilizada

Elevada contaminación del aire Aumento de la diversidad energética limpia INF Adaptación y resiliencia %  KW potencia generados con respecto a la demanda del espacio publicoDerecho a servicios básicos climáticamente justosP25 INF Ahorro energético de alumbrado público y señalética asociada

Olas de calor Abogacía de una nueva cultura energética INF Mitigación %  KW potencia generados con respecto a la demanda de las manzanas asociadas Plan del Clima P26 INF Ahorro energético de señalética de terrazas y calentadores en espacio publico 

Alta demanda energética por temperaturas extremasBalance urbano - rural (bidireccional) PRO Justicia climática e impacto en POSITIVO % ahorro energético con respecto al estándar de la ciudadFactor de Diseño ResilienteP27 INF Compatibilización de luminarias y arbolado para optimización de iluminación en todo el espacio, tanto si éste es de estancia, de juego, u otros usos, como si es el espacio de movilidad de convivencia entre el peatón y los vehículos.

Pobreza energética Nuevas tecnologías e innovación en micro escalaMAT Acceso a una energía de calidad climática y uso racional de la energía% elementos nuevos captadores de energía P28 INF Instalaciones de generación solar  en el espacio público mediante nuevos elementos

Isla de calor ACC Optimización soluciones de energía micro, in - situ renovable locales% elementos transformados captadores de energía P29 INF Instalaciones de generación solar en el espacio público en elementos transformados

Aumento de temperaturas asociado a enfermedades % elementos híbridos captadores de energía P30 INF Instalaciones hibridadas con vegetación para  generación solar, micro eólica y/o micro cinética en el espacio público 

Garantía de suministro Número de calderas de bio-masa asociadas P31 INF Instalaciones de micro- generación de energía eólica (micro molino, árboles artificiales…)

Número de elementos cinéticos captadores de energíaP32 INF Instalaciones de micro- generación de energía cinética ( bicicletas estáticas, pavimentos…)

Número de puntos de recarga eléctrica  / 100 metros P33 INF Generadores de energía adyacentes a partir de bio-masa / residuo vegetal 

% espacio para baterías de acumulación P34 INF Convertir las placas solares, micro molinos y elementos cinéticos en un elemento arquitectónico cotidiano
P35 INF Sistemas públicos de autocarga / recarga eléctrica (coches, patinetes, bicicletas…)
P36 INF Generación de energía limpia en espacio público (incluidos edificios)
P37 INF Reducir el efecto calor en espacio público por optimización instalaciones domésticas asociadas
P38 INF Espacios previstos para baterías de recarga 
P39 INF Espacios térmicamente confortables (ventilados y/ o sombreados adecuadamente)
P40 INF Reducir la demanda energética 
P41 INF Incluir elementos de sensibilización de la población con respecto a la energía 

Aumento de los precios de los recursos La materialidad como patrimonio y no solo como un RECURSOINF Adaptación y resiliencia % material reutilizado Derecho a servicios básicos climáticamente justosP42 MAT Uso de materiales y/o mobiliario reutilizados

Escasez de materiales no renovable en aumentoAbogacía de una nueva cultura circular sobre recursos y residuos INF Mitigación % material reciclado Plan del Clima P43 MAT Uso de materiales y/o mobiliario reciclados 

Aumento del consumo de plásticos no reciclables o difícilmente reciclables Reducción en la demanda de materiales no renovablesPRO Justicia climática e impacto en POSITIVO % material realmente reciclable Factor de Diseño ResilienteP44 MAT Uso de materiales y/o mobiliario realmente reciclables 

Aumento de la contaminación de aire, agua y sueloAumento de materiales directamente reutilizados INF Gestión circular de residuos urbanos % bio-material Plan Director del arbolado.P45 MAT Optimización e incentivación de materiales vegetales y naturales (biomateriales)

Pobreza Aumento de materiales reciclados / reciclables reales ( que necesiten tecnología, energía y agua en cantidad razonable para poder ser reciclados)INF Gestión circular de aguas negras, grises y de lluvia% material de proximidad P46 PRO Optimización e incentivación de materiales regionales de proximidad

Falta de tecnología para un reciclaje real Hacia una realidad europea de REDIDUOS 0 en 2050INF Gestión  circular de residuos de construcción% materiales sumideros de CO2 y catalíticos P47 MAT Optimización e incentivación de materiales sumideros de CO2 y catalíticos

Falta de mapeos de residuos, demanda e iniciativas para una economía circular posibleNuevas tecnologías e innovación circulares en micro escalaACC Gestión circular de materiales y recursos de calidad climática Número contenedores(5) / 500 metros lineales P48 INF Espacio adecuado y accesible para al menos 5 contenedores separativos a lo largo de cada tramo de calle, a poder ser separados como mínimo a 5m de las fachadas. Tener en cuenta la modularidad del espacio, para que sea intercambiable con otros usos a lo largo del tiempo.

Número puntos verdes / 500 metros lineales P49 INF Selección de residuos difíciles (puntos verdes)

Número centrales de compost / 500 metros lineales P50 MAT Separación y gestión circular de residuos orgánicos in -situ 

Número maker spaces / labs P51 ACC Maker-spaces y labs de materiales asociados al espacio público 

Número  impresoras 3 D para autoproducción P52 MAT Autoproducción a partir de reutilizados / reciclados 
P53 MAT Aumentar la demanda de recursos reutilizados, reciclados y/o  renovables
P54 MAT Reducir la demanda de recursos  no reutilizados, no reciclados y / o no renovables

Número puntos de reúso y producción P55 MAT Sensibilizar a la población sobre los recursos y los residuos 

Altos índices de contaminación ambiental Soluciones Basadas en la Naturaleza INF Adaptación y resiliencia Número de estaciones de medición ambiental no manipulablesDerecho a la ciudad P55 INF Instalación de medidores de calidad del aire in-situ 

Brecha de salud pública por barrios Aumento de soluciones Biofílicas y Biomiméticas INF Mitigación Programa informativo ambiental  (APP, TV, Radio) asociado a los nuevos espacios)Plan del Clima P56 INF Control y monitoreo de calidad del aire in-situ y satelital 

Altos índices de contaminación sonora (recomendación menos de 53 db) PRO Justicia climática e impacto en POSITIVO Control Operacional de Eco-diseñoFactor de Diseño ResilienteP57 INF Información accesible publica, comunicación y diseminación de resultados sobre contaminación de forma diaria 

Altos índices de contaminación lumínica Reducción de la brecha de salud por soluciones en espacio público MAT Control operacional de ecodiseño % superficie de sombra aumentada P58 INF Elaboración de herramienta de ecodiseño con indicadores

Altos índices de contaminación por oloresReducción contaminación ambiental, sonora, lumínica y de oloresINF Control de temperatura y humedad % superficie de áreas de estancia ventiladas adecuadamente aumentadasP59 INF Tratamiento de fachadas y azoteas en busca de calidad ambiental y confort

Bajo nivel de confort por humedad y temperatura altaRegulación de la temperatura ambiental en exterior % disminución ambiental sonora con respecto a la media de la ciudadP60 INF Aumento de las áreas de sombra (arbolado, estructuras ligeras en espacio publico, fachadas asociadas, etc.)

Falta de protocolos / estándares para proyectos de urbanización y espacio público Regulación de la humedad ambiental en exterior % disminución contaminación sonora con respecto a la media de la ciudadP61 INF Aumento de las áreas adecuadamente ventiladas en busca de confort

Regulación de los espacios de sombra % disminución contaminación lumínica con respecto a la media de la ciudadP62 INF Barreras sonoras naturales 
P63 ACC Creación de áreas de sombra

% disminución contaminación por olores con respecto a la media de la ciudadP64 INF Luminarias y señalética no contaminante lumínicamente para un confort visual en horario nocturno
P65 ACC Previsión de espacios de estancia confortables, sombreados en verano y soleados en invierno.
P66 ACC Previsión de refugios climáticos en exterior 
P67 MAT Elementos de sensibilización de la población con respecto a la salud publica y el confort ambiental 
P68 INF Control de soleamiento y ventilación
P69 MAT Secuestro de Co2 por materiales sumiero o catalíticos  / 100 metros lineales 

INF

RESO.S RESILENCIA Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL (integración)
Áreas Problemáticas Oportunidades Qué Indicadores Relación con Cómo 

Objetivos específicos Propuestas

Déficit de espacio público Centro de la metrópoli PRO Entender el espacio público como motor de mejora de la salud, de residencia, de oportunidades, de productividad, de movilidad y de serviciosManual de urbanismo de la vida cotidiana P70 PRO Incluir equipamientos públicos de primera necesidad (WC)

Alta densidad de población PRO Generar un tejido urbano integrador, igualitario y diverso Plan del Juego en el espacio público de BarcelonaP71 PRO Fomentar espacios de juego infantil espontáneos.

Falta de espacios entre 18-35 PRO Garantizar el espacio de paseo , juego y espacio estancial P72 PRO Estrategias de segmentos por edad
PRO Cubrir necesidades de los diferentes colectivos, P73 PRO Diseño del espacio con perspectiva de  género
PRO Consolidar las redes sociales, económicas y culturales desde el espacio público P74 PRO Estudio de las franjas temporales para uso de los espacios
PRO Creación de lugares de encuentro de la sociedad civil P75 PRO Consideración de Menas y migrantes en el espacio público
PRO Construcción colectiva del espacio público
ACC Ampliar el espectro de la accesibilidad: física, cognitiva, sensorial, etc. P76 ACC Uso de mobiliario inclusivo
ACC Garantizar la accesibilidad y autonomía para todas las personas en el espacio público P77 MAT Uso de mobiliario ergonómico, accesible y con perspectiva de género
ACC Ser una intervención de referencia en accesibilidad P78 ACC Incluir conceptos de ergonomía
ACC Atender a los diferentes tipos de diversidad funcional P79 ACC Eliminación de barreras físicas, cognitivas y sensoriales
ACC Garantizar la ergonomía y el confort (en relación al diseño de elementos de mobiliario). P80 ACC Incluir señalización necesaria para la seguridad de los recorridos de personas con diferentes capacidades visuales.

Necesidad de espacio público más amigableEspacio muy transitado INF Garantizar la seguridad P80 PRO Caminos escolares de referencia

Bajos niveles de inseguridad ACC Incrementar y mejorar seguridad vial de los espacios dedicados a los peatones P81 PRO Incluir diseños que garanticen la seguridad
P82 PRO Establecer actividades en las diferentes franjas horarias

Deporte, juego y transporte Barcelona es policéntrica PRO Garantizar la Ciudad de los 15 minutos Pla de mobilitat urbana 2020-2024P83 INF Instalación de vía compartida (carril ciclable)

Carga y descarga Cultura del skaiter y bici INF Incorporar transporte sostenible P84 INF l’increment de la capacitat global de transport de bicicletes i VMP a la ciutat

Movilidad entre zonas PRO Garantizar la conectividad con los barrios del EixampleLa resta de la xarxa viària es pacifica progressivament a 30km/h, per assolir una ciutat 100% ciclable.P85 INF Garantizar el paso de vehículos motorizados con origen o destino en el ámbito de actuación para acceder a los aparcamientos subterráneos existentes y para encochar o desencochar personas

Gran ocupación de viario para vehículos ACC Priorizar el transporte público y las bicicletas P86 INF Garantizar el acceso de los vehículos motorizados de los servicios de mantenimiento, emergencias, limpieza, alumbrado, taxis, y cargas y descargas de cualquier tipo.
INF Ampliar y hacer más atractiva al usuario la oferta de la red de transporte público urbano y metropolitano P87 INF Considerar la posibilidad de no delimitar espacios específicos para DUM, de forma que se pueda hacer DUM en toda la calle, de este forma no quedan espacios que favorezcan el estacionamiento irregular fuera de estos horarios.
PRO Establecer viarios de larga alcance P88 INF Garantizar la prioridad del peatón frente a todos los tipos de vehículos motorizados permitidos (vecinos y servicios) y de las bicicletas y vehículos de movilidad personal (que podrán circular en doble sentido). 

P89 INF Generar espacios de paseo que inviten a los trayectos a pie para formalizar la red peatonal.
P90 INF Habilitar la posibilidad de realizar operaciones DUM, con un horario concreto, los vehículos que harán carga y descarga.
P91 PRO Velar porque los recorridos peatonales sean lo más rectilíneo posible, sobre todo en el cruce con otras calles.
P98 INF Reducción de velocidad a 10km/h
P99 INF ampliar y mejorar la infraestructura ciclable y las condiciones de seguridad vial, aparcamiento, convivencia e intermodalidad de la bicicleta y los VMP
P100 INF Actuar sobre las condiciones de uso del vehículo privado a motor, regulando su aparcamiento.

RESO.E RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (equilibrio)
Áreas Problemáticas Oportunidades Qué Indicadores Relación con Cómo 

Objetivos específicos Propuestas

Minimización del mantenimiento MAT Innovación P101 PRO Uso de materiales de proximidad

Facilidad de reposición de elementos MAT Autosuficiencia P102 MAT Uso de material de baja toxicidad y emisiones

Alta densidad de tránsito MAT Bajo mantenimiento P103 MAT Garantizar la durabilidad y l racionalización en el mantenimiento.
MAT Durabilidad de la intervención P104 PRO Reutilización de materiales de la propia obra
MAT Soluciones constructivas racionales y sencillas P105 MAT Creación y potenciación de mobiliario local
MAT Inclusión de ecodiseño P106 PER Alta resistencia y durabilidad de la intervención
MAT I+D+i P107 MAT Durabilidad en los materiales

P108 MAT Racionalización de mantenimiento
P109 PER Potenciar recursos existentes
P109 P109 Garantizar la sostenibilidad de los materiales empleados exigiendo un análsis del ciclo de vida y el cumplimento de estandares de salud, seguridad y ambientales regidos por la legislación europea y española
P109 P109 Garantinzar que los materiales empleados han sido producidos generando las menores emsiones incorporadas. Para ello se deberan comparar diferentes propuestas las cuales deben proporcionar información sobre las emisiones de CO2 generdas directa e indirectamente. 

Incorporación de las emisiones incorporadas de los materiales utilizados P109 P109 Garantinzar que los materiales utlizadas han sido diseñados para facilitar su posterior reutilización, reciclaje o refabricación al final de su ciclo de vida

Incorporar el estudio del ciclo de vida de los materiales utulizados P109 P109 Los materiale sy sistemas construtivos utilizados deben ser diseñados, producidos e implementando justificando su larga duración y su adaptanbilidad a nuevos usos y futuras transformaciones.

Incorporar el analisis de las scope 3 emission del proceso de manufacturación y contrucción de la intervenciónP109 P109 Al menos un 15% de los materiales utilizados, deben ser potencialmente recicables o reutilizables al final de su ciclos de vida, tanto por su diseño y manufacturación como por el sistema construido empleado en su ejecución.
P109 P109 Potenciación de las estrategias constructivas y de intervenció que permitan del desarrollo de una red urbana con cero emisiones de CO2, através de diversas estrategias como la renaturalización del espacio urbano o el aprovechamiento de insfraestrcutura existente

Garantir modalitats de consum i producció sosteniblesBuena salud del comercio de proximidad MAT Optimización de recursos económicos P110 PRO Fomentar el equipamiento de proximidad

Aumento del coste de vida Importancia del papel del comerciante PER Conservación de espacios existentes vinculados a la trama productiva P111 INF racionalizar la distribución urbana de mercancías

Gentrificación Aumento de la calidad de alimentos producidos en la ciudadPRO Garantizar una relación coste-beneficio equilibrada. P112 PER Readaptación de la baldosa en la economía circular

Aumento del precio del agua y alimentos PRO Proteger el comercio y servicios de proximidad P113 PER Estudio de servicios existentes

Aumento de la pobreza P114 PER Ampliar la trama económica más allá del uso terciario

Desigualdad con las calles adyacentes P114 PER Búsqueda de compensaciones para las calles adyacentes

Potenciar la economia circular en el ámbito de intervención P114 PER Identificar los emprendimentos locales de produción, reciclaje y reutilización de manteriales para crear nuevas relaciones que potencien la economía circular en la construcción de las intervenciones urbanas
P114 PER Formentar el desarrollo de comercios en las calles intervenidas bajo los principios de la economía circular, la proximidad y la reducción de las emisiones de CO2.
P114 PER Potenciar reducciones fiscales y beneficios económicos a los comercios y emprendimientos que justifiquen según normativa, su funcionamiento basado en la reducción significativa de las emsiones de CO2 para la oferta de sus servicios o productos. 

PRO Crear una trama de usos plural, adaptable y flexible P116 PRO Mercado a menos de 10 minutos a pie
PRO Fomentar la relación entre espacio público y la diversidad de usos Plan de usos P117 PRO Configurar espacios flexibles para que puedan acoger usos ocasionales diversos como ferias, conciertos, y eventos diversos.

P118 PRO Definir los espacios para la ocupación por terrazas de bares y restaurantes, respetando las licencias existentes y agrupando las zonas en espacios compatibles con los otros usos públicos.
P119 PRO Adecuar la propuesta a los requerimientos específicos, físicos y sociales, de cada emplazamiento, pero con suficiente grado de flexibilidad y adaptación a posibles usos no previstos.
P120 PRO Regulación de los usos de plantas bajas
P121 PRO Especialización de las calles según su nivel de capacidad, conectividad y parte de la ciudad que sirven
P122 PRO Control de aumento de precios
P123 PRO Control del cambio de usos

RESO.C RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD CULTURAL (consolidación)
Áreas Problemáticas Oportunidades Qué Indicadores Relación con Cómo 

Objetivos específicos Propuestas

Cierta pérdida de identidad por la globalizaciónCiudad exigente con el diseño urbano INF Protección y puesta en valor del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico P124 PER Recuperación de interiores de manzana

Mala percepción ciudadana de intervenciones tácticas, temporalesCultura de calidad en urbanismo PER Protección del Plan Cerdá P125 PER Mantener y mejorar de las condiciones del arbolado de alineación existente.

Impacto social de la tala de árboles El propio ensanche como posibilitador P126 PER Tener en cuenta el lenguaje de los materiales que conforman el paisaje del Eixample e introducirlos en la reflexión.

Desencuentros por diferentes necesidades en el espacio público Patios de manzana P127 PER Integrar los elementos patrimoniales y / o arqueológicos que puedan existir, en el nuevo modelo de espacio público así como la edificación que lo conforma en general.

Diferentes formas de entender el espacio público  y su uso Baldosa Barcelona P128 PER Impulsar las cubiertas,  los muros  y las medianeras  que proporcionan servicios socio-ambientales  de valor añadido

Falta de cultura del "verde" Producción cerámica P129 PER Protección de los elementos culturales: baldosa Barcelona

Una manera mediterránea de concebir el espacio publico P130 PER Propuesta urbana de referencia internacional 

Fachadas de alto valor cultural P131 PER Excelencia en el diseño
P132 PER Puesta en valor de las fachadas
P133 PER Uso de cubiertas y azoteas

Identidad

Derecho al Espacio Público

Seguridad

Movilidad

Trama económica

Usos

Patrimonio e identidad

Accesibilidad

Agua

Biodiversidad 

Energía

Materiales como  Recursos y Residuos

Recursos y materiales

Calidad del ambiente, Confort y Salud

RESO.A RESILENCIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (hibridación)
Áreas Problemáticas Oportunidades Qué Indicadores Relación con Cómo 

Objetivos específicos Propuestas

Desaparición de especies y paisajes Soluciones urbanas que fomenten la biodiversidadINF Usar diseños basados en soluciones de la naturaleza: nature based solutionsStandars de espacio verde 10-15 m2/hab Índice de biodiversidad mundial P1 INF Creación de una canopia vegetal conectiva 

Aparición de plagas y especies invasoras Abogacía de una nueva cultura de la biodiversidadACC Reforzar la estructura vegetal y su diversidadEstándares espacios verdes a menos de 200 m de cada habitantePlan del Clima P2 INF Incorporación de nidos y hoteles de insectos autóctonos

Aparición de nuevos vectores de enfermedades Arbolado existente de alto porte PRO Proteger, conservar y recuperar los estratos verdes y las especies existentesNúmero de nidos propuestos / 100 metros linealesFactor de Diseño ResilienteP3 INF Incorporación de hábitats amables para fauna urbana autóctona

Solo gramíneas, problemas alergias Fachadas y cubiertas vegetales en aumentoINF Mejorar y aumentar la cantidad y la calidad de los espacios verdes y azulesNúmero de hábitat específicos  propuestos / 100 metros linealesP4 INF Creación de flujos metabólicos

Alineación e Inter distancia rígida en arboladoProtección y recuperación de nidos y hábitats naturalesINF Incrementar al máximo la cantidad y calidad de los espacios verdes y azules, como elemento estructurante.50% deberá estar plantada con herbáceas, vivaces o arbustivasP5 INF Creación corredores ambientales y nuevas conectividades "verdes"

Espacios exteriores poco naturalizados Incremento de la superficie foliar total urbana Solo los alcorques mayores de 6m2 con riego automatizado se podrán ajardinar.P6 INF Relacionar los elementos verdes, azules, los pavimentos y las infraestructuras

Alcorques de los árboles de 2m2 de superficie mínima P7 INF Introducir en los proyectos las variables del crecimiento en el tiempo, los cambios estacionales, el volumen de sombra, la floración y los colores.
P8 PRO Proteger y mejorar el estrato arbóreo existente, tanto en su parte aérea como radicular.
P9 PRO Proteger y mantener las superficies plantadas y cualquiera de los estratos vegetales.
P10 PRO Aumento de la diversidad en las especies vegetales, especialmente las árboreas

Inundaciones El agua como Patrimonio y no sólo como Recurso INF Adaptación y resiliencia % SUDS Derecho humano al aguaP14 INF Mejora de las instalaciones de recogida de aguas residuales y pluviales asociadas a espacio publico 

Poca lluvia muy concentrada Abogacía de una nueva cultura del agua INF Mitigación % sup. depósitos pluviales ocultos Plan del Clima P15 INF Recogida y depuración de aguas pluviales  (Fito depuración oculta)

Escasez de agua por sequías Soluciones Urbanas  Sensibles al Agua PRO Promover la Justicia climática e impacto en POSITIVO % depósitos con Fito depuraciónFactor de Diseño ResilienteP16 INF Reutilización de aguas en condiciones de seguridad 

Garantía de suministro El agua en relación a la economía circular MAT Incorporar Soluciones Urbanas  Sensibles al Agua % agua reutilizada in situ para consumo Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona.P17 INF Acceso a agua potable en el espacio público

Soluciones Basadas en la Naturaleza ACC Garantizar el acceso al agua de calidad y el uso racional del recurso% sup permeable / % infiltración superficial P18 INF Aumento superficies permeables (incluidos pavimentos) y drenantes
PER Reducir el riesgo de inundación % agua escorrentía eliminada P19 INF Disminución escorrentías superficiales
INF Inclusión de un Sistemas Urbanos de Drenaje Innovadores (SUDS)% evapotranspiración P20 INF Incorporación de plantas grasas 

P21 INF Sistema de riego controlado para racionalizar el consumo de agua
P22 INF Reducción de la demanda de recursos hídricos
P28 INF Impulso de la sustitución de agua potable por agua reutilizada

Elevada contaminación del aire Aumento de la diversidad energética limpia INF Adaptación y resiliencia %  KW potencia generados con respecto a la demanda del espacio publicoDerecho a servicios básicos climáticamente justosP25 INF Ahorro energético de alumbrado público y señalética asociada

Olas de calor Abogacía de una nueva cultura energética INF Mitigación %  KW potencia generados con respecto a la demanda de las manzanas asociadas Plan del Clima P26 INF Ahorro energético de señalética de terrazas y calentadores en espacio publico 

Alta demanda energética por temperaturas extremasBalance urbano - rural (bidireccional) PRO Justicia climática e impacto en POSITIVO % ahorro energético con respecto al estándar de la ciudadFactor de Diseño ResilienteP27 INF Compatibilización de luminarias y arbolado para optimización de iluminación en todo el espacio, tanto si éste es de estancia, de juego, u otros usos, como si es el espacio de movilidad de convivencia entre el peatón y los vehículos.

Pobreza energética Nuevas tecnologías e innovación en micro escalaMAT Acceso a una energía de calidad climática y uso racional de la energía% elementos nuevos captadores de energía P28 INF Instalaciones de generación solar  en el espacio público mediante nuevos elementos

Isla de calor ACC Optimización soluciones de energía micro, in - situ renovable locales% elementos transformados captadores de energía P29 INF Instalaciones de generación solar en el espacio público en elementos transformados

Aumento de temperaturas asociado a enfermedades % elementos híbridos captadores de energía P30 INF Instalaciones hibridadas con vegetación para  generación solar, micro eólica y/o micro cinética en el espacio público 

Garantía de suministro Número de calderas de bio-masa asociadas P31 INF Instalaciones de micro- generación de energía eólica (micro molino, árboles artificiales…)

Número de elementos cinéticos captadores de energíaP32 INF Instalaciones de micro- generación de energía cinética ( bicicletas estáticas, pavimentos…)

Número de puntos de recarga eléctrica  / 100 metros P33 INF Generadores de energía adyacentes a partir de bio-masa / residuo vegetal 

% espacio para baterías de acumulación P34 INF Convertir las placas solares, micro molinos y elementos cinéticos en un elemento arquitectónico cotidiano
P35 INF Sistemas públicos de autocarga / recarga eléctrica (coches, patinetes, bicicletas…)
P36 INF Generación de energía limpia en espacio público (incluidos edificios)
P37 INF Reducir el efecto calor en espacio público por optimización instalaciones domésticas asociadas
P38 INF Espacios previstos para baterías de recarga 
P39 INF Espacios térmicamente confortables (ventilados y/ o sombreados adecuadamente)
P40 INF Reducir la demanda energética 
P41 INF Incluir elementos de sensibilización de la población con respecto a la energía 

Agua
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Biodiversidad 
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CONCURS DE MODEL D’ESPAI PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA SUPERILLES A L’EIXAMPLE DE BARCELONA                                                                          Lema: TAULER 2030 
 

PRIMERA PARTIDA - ESTRATÈGIA 

Totes les actuacions posen la persona al centre, i es 
regeixen per la defensa de drets humans, amb el 
criteris de circularitat i proximitat. 

INF LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 
Es desenvolupen infraestructures complementàries i 
interdepenents. S'aposta per una tecnologia de baix 
manteniment, sense renunciar a la innovació. 

MAT LA NOVA MATERIALITAT 
Es fa una aposta fort pel R+D+i que es manifesta en 
l'elecció dels materials, molt vinculats a la regeneració 
socioeconòmica dels seus sectors relacionats i a la 
preservació del medi ambient. 

PER EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 
Les permanències i les preexistències es respecten i 
es posen en valor com a punt de partida per a la 
intervenció i la potenciació de la identitat local.  

ACC L’ACCESSIBILITAT I ELS SERVEIS 
S'amplia el concepte d'accessibilitat, orientant-lo a la 
integració de la diversitat i l'autonomia de les 
persones amb diferents capacitats físiques i 
cognitives.. 

COS CONTROL DE COSTOS 
Totes les actuacions s'han jerarquitzat en funció del 
seu cost i de la seva importància, el que permet 
definir les intervencions amb la flexibilitat suficient per 
controlar i adaptar-se a les possibles situacions 
futures. L'eina permet un control transparent i 
exhaustiu dels costos. 

PROCESSOS SIMBIÓTICS (hibridació)  
Resiliència i Sostenibilitat Ambiental 

BIODIVERSITAT P1 INF Creació d'una canòpia 
vegetal connectiva: Introducció de nou arbrat, 
emprant marcs de plantació irregulars coherents i 
equilibrats. P2 INF Instal·lació de caixes nius i suports 
per a insectes. 1 caixa-niu / 100 m per pàrids (Parus 
sp.) a l'arbrat. 1 caixa-niu / 300 m per als falciots 
(Apus sp) en façana o terrasses. 1 caixa-niu / 150 m 
per papamosques (Muscicapa striata sp.) a l'arbrat. 1 
suport / 300 m per a la colonització d'insectes. P3 INF 
Utilització d'espècies vegetals atractores de fauna, 
especialment ocells i insectes. P4 INF Creació de 
fluxos metabòlics: Aprofitament de podes i restes 
vegetals per compostatge. P5 INF Creació de 
corredors ambientals i noves connectivitats "verds": 
50% de terra permeable amb plantes herbàcies 
vivaces o arbustives. Diversos estrats vegetals: 
cobertores, vivaces, arbustives i arbòries.. P6 INF 
Facilitació de la lectura dels processos naturals amb 
senyalètica. P7 INF Plantació d'espècies vegetals poc 
freqüents a l'inventari d'arbrat de la ciutat: que cap 
espècie superi el 15% del total de la població. P8 PRO 
Obertura / trencament de l'escocell per a la seva 
connexió amb el sòl permeable. P9 PRO Estímuls per a 
la implicació dels particulars en la renaturalització de 
les façanes: testos, enfiladisses, abeuradors i 
menjadores d'ocells. P10 INF Àrees alliberades de 
plantació per tal que s'hi donin processos de 
colonització vegetal i que sigui possible la germinació 
i el creixement de flora espontània. P11 INF 
Desenvolupament de plataformes digitals obertes 
(open data) que permetin la implicació ciutadana en la 
cura de l'arbrat i dels espais enjardinats.  

AIGUA P14 INF Sistema de recollida d'aigua i drenatge 
sota terra permeable: Nova xarxa de canalització 
d'aigües pluvials (xarxa separativa). P15 INF Recollida i 

depuració d'aigües pluvials: Fito-depuració oculta. 
Incorporació d'àrees de bioremediació per al 
tractament de les aigües pluvials amb fito-depuració. 
P16 INF Solucions de drenatge sostenible per a la 
retenció, filtració i infiltració de les aigües pluvials.  P17 

INF Utilització de fonts amb abeuradors per animals i 
mascotes: 1 font d'aigua potable per cada tram de 
100 m. P18 INF  Disminució d'escorrenties superficials 
amb sòls permeables. P20 INF Incorporació d'espècies 
vegetals amb baixa demanda hídrica i un 20% de 
plantes crasses. P21 INF Reducció de la demanda 
d’aigua amb sistema de reg automatitzat i adaptable 
als sistemes de telegestió municipals. P22 INF Per 
cada tram de 100 m: 1 banda de 6 m d'ample de 
permeabilitat mínima de el 80% + 1 banda de 4m 
d'ample de permeabilitat mínima de l'60%. P23 INF 
Estudi hidràulic detallat (volum, pendents i drenatges). 
P25 INF Instal·lació de rases d'infiltració i dipòsits 
d’acumulació d’aigua de pluja al llarg del carrer.  P26 

ACC Desenvolupament de campanyes d'informació 
sobre l'ús dels elements d'aigua. Espais per a jocs 
associats a moments de pluja. P27 MAT Minimització i 
optimització de recorregut de les instal·lacions. P28 INF 
Nou arbrat trencant la linealitat. 

ENERGIA P29 INF Llums de baix consum (LED). P30 

INF Reorganització d'àrees d'estada assolellada 
(bancs, terrasses) com a alternativa als escalfadors 
en espai públic. P31 INF Renovació de sistema de 
lluminàries, associades a l'escala del vianant: Alçada 
de llum 3-4 m. Temperatura de color 2500-4000K. P32 
INF Sistema de generació d'electricitat associada als 
elements d'enllumenat públic. Panell fotovoltaic 
associat a cada lluminària i semàfor. P34 INF 
Instal·lacions hibridades amb vegetació per generació 
solar en l'espai públic. P35 INF Instal·lacions de micro-
generació d'energia eòlica (micro-molí) en terrats. P36 

INF Instal·lacions de micro- generació d'energia 
cinètica associada a jocs d'infants i de gent gran. P37 

PRO PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC 
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INF Valorització dels residus vegetals (Biomasa) per a 
generació d’energia. P39 INF Sistemes públics de 
recàrrega per patinets i bicicletes elèctrics. P40 INF 
Estímuls per a generació d'energia neta en els edificis 
associats a les superilles. P41 INF Pla d'ajudes per a la 
reubicació i eliminació d'unitats exteriors d'aire 
condicionat situats en façanes. P43 INF  Espais 
higrotèrmicament confortables. Arbres de fulla caduca 
que permetin l’assolejament a l’hivern i l’ombra a 
l’estiu, i que hi permetin el pas del vent (sud-oest) a 
l'estiu i n'hi protegeixin a l'hivern.  P45 INF Elements de 
sensibilització als ciutadans pel que fa a l'energia. 

RESIDUS COM A RECURSOS I MATERIALS P46 
MAT Ús de materials sota els principis de l'economia 
circular: Paviments nous, realitzats amb material 
reutilitzats i re-fabricats: panot Barcelona. P47 MAT 
Mobiliari urbà realitzat amb material reutilitzat o 
reciclable: vorades de granit, reixes, tapes... P49 MAT 
Ús de materials vegetals i naturals (biomaterials). P50 
PRO Ús de solucions amb materials de Proximitat. P51 

MAT Incentivació de materials absorbents de CO2 i 
catalítics i consideració de les emissions incorporades 
de CO2. P53 INF  Integració de la xarxa de Punts 
Verds. P54 MAT Separació i gestió circular de residus 
orgànics in situ: punts de compostatge. P55 ACC 
Previsió d'espai per maker-spaces i labs de materials 
associats a l'espai públic.  P56 MAT Previsió d'espais 
per a tallers d'autoproducció a partir de reutilitzats / 
reciclats. P59 MAT Estratègia de sensibilització sobre 
els recursos i els residus..  

QUALITAT DE L’AIRE, COMFORT I SALUT P60 INF  
Noves estacions de mesurament ambiental als eixos 
verds. P61 INF Control i monitorització de qualitat de 
l'aire in-situ i satelital. P62 INF Informació accessible 
pública de resultats sobre contaminació de forma 
diària. P63 INF Elaboració d'eina d'ecodisseny amb 
indicadors. P65 INF Increment de les àrees d'ombra: 
Arbres d'ombra. Tendals harmònics amb les façanes. 

P67 INF Barreres sonores naturals: Arbusts separant 
àrees de joc + sòls permeables. 

PERSONES I DRETS (integració) 
Resiliència i Sostenibilitat Social  

DRET A L’ESPAI PÚBLIC   P77 PRO Estratègia 
d'ocupació segons trams transversals per edat, per 
garantir que cada tram de 100 m té espais adequats 
per a totes les edats. P78 PRO Selecció de directrius 
per al disseny de l'espai amb perspectiva de gènere: 
conciliació, seguretat. P79 PRO Desenvolupament 
d'activitats fixes i variables associades a les franges 
temporals d'edat. P80 PRO Integració social a l’espai 
públic: consideració de 'menas' i immigrants en l'espai 
públic. 

ACCESIBILITAT  P81 ACC Ús de mobiliari inclusiu: 
Bancs amb reposabraços en un costat i en l'altre no, 
per permetre transferència de cadira de rodes. Amb 
respatller. Seient i respatller de fusta adequat. P82 MAT 
Ús de mobiliari urbà ergonòmic, accessible i amb 
atenció al gènere. P83 ACC Incloure conceptes 
d'ergonomia. P84 ACC Revisió de l'espai per a 
l'eliminació de barreres físiques, cognitives i 
sensorials. P85 ACC Incloure senyalització necessària 
per a la seguretat dels recorreguts de persones amb 
diferents capacitats visuals o cognitives: línies de 
textura i color. 

SEGURETAT P86 PRO Camins escolars segurs de 
referència. P87 PRO Desenvolupament d'estratègia de 
seguretat nocturna: enllumenat, activitat, recorregut. 
P88 PRO Llistat d'activitats en horari diürn i nocturn.  

MOBILITAT  P89 INF Instal·lació de via compartida 
(carril ciclable). La via ciclable permet  l'entrada 
només als vehicles a motor dels residents, de 
càrrega/descàrrega i d'emergència i serveis.  P90 INF 
Reubicació punts bicing. P94 INF Prioritat del vianant 
davant de tots els tipus de vehicles permesos, 

incrementant la sensació de seguretat dels vianants, 
amb especial atenció a la gent gran. P95 INF Eixos 
verds centrats en l'espai de passeig per formalitzar la 
xarxa de vianants. P97 PRO Recorreguts de vianants 
rectilinis a la cruïlla amb altres carrers.P99 PRO 
Reducció de la velocitat dels vehicles a 10 km / h.  
P100 ACC Accés a vehicles només per a càrrega i 
descàrrega (punts de parada 10min.) i d'accés per als 
veïns. P101INF  Dissenys que ajudin a reduir la 
velocitat dels vehicles permesos. P102 INF Ancoratges 
segurs per a l'aparcament de bicicletes. P103 INF 
Integració amb xarxa de carrils bici.   

FOMENT D’ACTIUS (equilibri)  
Resiliència i Sostenibilitat Econòmica  

RECURSOS I MATERIALS  MAT Ús de materials de 
baixa toxicitat i emissions. P109 PRO Reutilització de 
materials de la pròpia obra: Utilització de l'asfalt 
aixecat com tot-u per a sòl permeable. P111 PER Alta 
resistència, durabilitat i adaptabilitat de la intervenció. 
P113 MAT Estratègies de racionalització del 
manteniment. P114 PER Potenciar els recursos 
existents. P115 MAT Sostenibilitat dels materials 
emprats exigint una anàlisi del cicle de vida i el 
compliment d'estàndards de salut, seguretat i 
ambientals regits per la legislació europea i estatal. 
P116 MAT Garantir que els materials emprats han estat 
produïts generant les menors emissions incorporades. 
P118 MAT Els materials i sistemes constructius utilitzats 
han de ser dissenyats, produïts i implementats, 
justificant la seva llarga durada i la seva adaptabilitat 
a nous usos i futures transformacions. P120 MAT 
Potenciació d'estratègies constructives i d'intervenció 
que permetin el desenvolupament d'una xarxa urbana 
amb zero emissions de CO2. 

TRAMA ECONÒMICA P121 PRO Garantir l'equipament 
de proximitat: la ciutat dels 15 minuts. P122INF 
Racionalitzar la distribució urbana de mercaderies. 
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P123 PER Readaptació del panot i la vorada en la 
economía circular P124 PER Estudi continuat dels 
serveis existents per a la seva readaptació. P125 PER 
Facilitar l’ampliació de la trama econòmica més enllà 
de l'ús terciari. P126 PER Cerca de compensacions per 
als carrers no verds adjacents. P127 PER Identificar les 
iniciatives locals de producció, reciclatge i reutilització 
de materials per crear noves relacions que potenciïn 
l'economia circular en la construcció de les 
intervencions urbanes P128 PER Fomentar el 
desenvolupament de comerços als carrers 
intervingudes sota els principis de l'economia circular, 
la proximitat i la reducció de les emissions de CO2. 
P129 PER  Reduccions fiscals i beneficis econòmics als 
comerços i iniciatives que justifiquin segons 
normativa, el seu funcionament basat en la reducció 
significativa de les emissions de CO2 per a l'oferta 
dels seus serveis i productes.  

USOS  P131PRO Incloure espais flexibles perquè 
puguin acollir usos ocasionals diversos com fires, 
musica al carrer...(mínim 1 cada 300m).P132 PRO 
Definir els espais per a l'ocupació per terrasses de 
bars i restaurants, respectant les llicències existents i 
agrupant les zones en espais compatibles amb els 
altres usos públics i l'accessibilitat universal. P133 PRO 
Adequar la proposta als requeriments específics, 
físics i socials, de cada emplaçament, però amb prou 
grau de flexibilitat i adaptació a possibles usos no 
previstos. P134 PRO Regulació dels usos de plantes 
baixes per fomentar la diversitat comercial i la 
resposta al comerç de proximitat. P135 PRO 
Especialització dels carrers segons el seu nivell de 
capacitat, connectivitat i la zona de la ciutat que hi 
serveixen. P136 PRO Estratègies de control d'augment 
dels preus de locals. P137 PRO Vigilància dels canvis 
d'usos per no perdre la diversitat i riquesa. 

DEFENSA DEL PATRIMONI (consolidació)  
Resiliència i Sostenibilitat Cultural  

PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL P132 PER 
Coordinació amb el pla de recuperació d'interiors d'illa 
com a espais comunitaris. Posada en valor amb 
obertures temporals i esdeveniments. P133 PER 
Mantenir i millorar les condicions de l'arbrat 
d'alineació existent. P135 PER Posada en valor els 
elements patrimonials (arquitectònics, arqueològics, 
materials, socials) existents. P136 PER Impulsar les 
cobertes, els murs i les mitgeres que proporcionen 
serveis socioambientals de valor afegit. P139 PER 
Excel·lència en el disseny. P141 PER Coordinació amb 
el pla de cobertes verds. 

IDENTITAT P13 PER Protecció dels elements culturals 
materials i immaterials. P138 PER Contribuir a generar 
una proposta urbana de referència arreu del món. 
P140 PER Posada en valor de les façanes de 
l'Eixample com a signe identitari principal de la ciutat. 

(NOTA: la informació anterior s'ha hagut de reduir 
per ajustar-se al format i longitud del document) 

METODOLOGIA APLICADA 
 
Donant resposta a la incertesa i els temps, la 
metodologia (ja testada en altres projectes) permet 
l'adaptació i flexibilitat en temps real de les propostes, 
els pressupostos i les solucions tècniques. S'hi 
incorpora a més la possibilitat del seguiment i el 
monitoratge de la contribució als ODS al 
desenvolupament dels projectes.  

FASE I_ ANÀLISI I DIAGNÒSTIC  
Detecció de problemàtiques i oportunitats existents. 
En aquest cas extretes de les bases i informació de 
l'concurs, i des del coneixement de la ciutat per part 
de l'equip. Després de la primera fase d'anàlisi i 
diagnòstic s'estableixen els Objectius principals i 
secundaris a assolir. 

FASE II_ PROPOSTES  
S'estructuren en blocs i àrees, establint el QUÈ? i el 
COM? El resultat és un llistat detallat de propostes. 

II.1 Elaboració de propostes: primer llistat dividit en 
àrees d'estudi i intervenció. 

II.2 Revisió de propostes: revisió i debat amb tots 
els agents - llista de propostes consensuades. 

II.3 Priorització de propostes: segons la 
importància per als diferents agents, cost d'execució, 
impacte, temps d'implementació, grups beneficiats, 
etc. 

II.4 Definició d'estratègia: Un cop debatudes, 
consensuades i prioritzades les propostes 
d'intervenció, es defineix l'estratègia (ordre 
d'intervenció, cronograma i pressupost aproximat). 

FASE III_ PLATAFORMA COL·LABORATIVA DE 
COPRODUCCIÓ I MONITORATGE 
La matriu / eina entra en càrrega per tal d'acollir i 
allotjar comentaris, suggeriments, revisions i / o 
validacions. 

FASE IV_ REALITZACIÓ 
IV.1 Definició d'intervencions: definició tècnica 
detallada - projecte tècnic i Pla de Gestió. 

IV.2 Implementació d'actuacions: execució de 
propostes sota supervisió tècnica. 

IV.3 Supervisió dels compromisos: supervisió de 
compromisos per la societat civil. 

FASE V_ SEGUIMENT 
Cal avaluar cadascuna de les etapes de manera 
contínua i interactiva. Aquesta etapa té com a 
objectiu identificar quins són els possibles errors 
detectats, aprendre i plantejar millors solucions en la 
següent iteració.. 
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softbcn22 
 
Para satisfacer las orientaciones y requerimientos que el pliego del 
concurso aporta, softbcn22 adelanta un modelo de reurbanización 
del Carrer Consell de Cent hecho de varias series de vinculaciones 
y secuencias entre todos los aspectos que garantizan el derecho y 
disfrute del espacio público (A),  una visión infraestructural y de las 
Ecologías Urbanas (B), la gestión de las energías que hacen en los 
espacios públicos (C), la selección de los materiales de baja huella 
… y que hacen que los espacios públicos estén cerca del sentido 
del tacto (D), el sentido y valor del algunos elementos 
existente/permanentes (E) y todos los parámetros técnicos y 
funcionales ya conocidos para la transformación y construcción de 
esa aparente pero compleja epidermis sobre la que caminamos y 
respiramos en las ciudades contemporáneas. 
 
 
(A) 
softbcn22 resulta de la transcripción de varias series de 
vinculaciones que su desarrollo posterior irá dotando de 
particularidades y especificidades. Es un conjunto de 
transcripciones de las condiciones atmosféricas de cada sección y 
tramo de Consell de Cent, de las capas que los suelos precisan para 
ser porosos y vegetales ó técnicos y aptos para requerimientos 
extremos.  
La nueva sección del espacio entre las fachadas “montaña” y las 
fachadas “mar” de Consell de Cent está organizada por medio de 
un canal de gestión y decantación de aguas así como de las 
instalaciones y sistemas que cada tramo necesita.  La posición de 
este canal está vinculada a los datos de radiación entre cálida y fría 
que se han modelizado en la superficie de este espacio. En el lado 
“montaña” quedan los suelos porosos y vegetales.  En el lado “mar”, 
están los suelos técnicos y exigidos como es la vía para accesos y 
servicios. Es una superficie pétrea de alto rendimiento que se hace 
porosa a medida que se acerca al canal central… El contacto con 
entre esta espacio público y los edificios existentes se mantiene: 
panot BCN en el lado “montaña” y piezas pétreas en el lado “mar”.  
Los servicios existente no quedan afectados por encontrarse 
próximos a los accesos a los edificios o bajo el eje central actual o 
bajo. El arbolado se mantiene. En el lado “montaña”, asociados a 
cada árbol existente se despliegan las superficies para la 
vegetación hasta una profundidad superior entre 180 y 200cm.  
Entre estas “bañeras” vegetales el suelo es también poroso pero 
transitable. Todos los elementos de equipamiento, mobiliario, 
iluminación, están asociados también este canal. La densidad, 
frecuencia, número y modelos específicos son a determinar en 
función de los condicionantes.  
Esta sección asegura la proximidad y el derecho al espacio publico, 
su disfrute en los modos convencionales, inesperados y 
sorprendentes, genera espacios de paseo y de red para peatones, 
crea los espacios sombreados en verano y los soleados en invierno, 
permite especializar las zonas (infantiles, mascotas, deportivas, 









(E)_ACCESOS y SERVICIOS. 
 
Accessos en fase d’obres: 
La planificació de les obres a l’espai públic s’ha de realitzar amb la 
màxima cura per tal de poder compaginar l’execució de les obres 
amb la mínima afectació de les circulacions. La planificació ha 
d’estudiar amb detall l’àmbit de l’actuació per tal de que les 
molèsties siguin mínimes, tant en temps com en perjudici. 
Caldrà tenir en compte en el Projecte Executiu ha d’estudiar, 
proposar i redactar els següents punts: 

1. Programació de l’execució en el temps i en relació a altres 
obres de l’entorn 

2. Organització de l’obra dividint l’àmbit d’actuació en trams. 
3. Desenvolupament o Estructuració dels treballs de cada 

tram en fases. 
Accessos  en fase definitiva: 
La nova urbanització de l’àmbit garantirà l’accés dels vehicles 
residents a la zona, així com dels vehicles de serveis o emergències 
habituals a la ciutat de Barcelona. Es verificarà la geometria en 
planta pels radis de gir dels vehicles més habituals a la ciutat, 
mitjançant un software adequat  per aquesta tasca. 
Així mateix els paviments projectats a les zones on estigui previst 
aquest trànsit estarà dimensionat per tal de suportar les 
càrregues  que es generin tan per vehicles utilitaris com pels 
vehicles d’emergències com poden ser els equips de protecció civil. 
 
(F)_CONTROL de COSTES 
S’organitzarà la confecció del pressupost del Projecte Executiu 
mitjançant el perfil especialista en definició i control de costos. 
Aquest perfil serà en definitiva un gestor del pressupost, 
responsable de:  
- La confecció: integrant revisant i contrastant informació i 
amidaments dels especialistes redactors de cada especialitat del 
projecte 
- La revisió constant durant el procés, que idealment és tot el 
procés de redacció del projecte, des de l’avantprojecte fins el 
projecte executiu. 
- La validació final 
Tot això, perseguint els següents objectius: 
- Garantir la màxima fiabilitat del contingut, evitant errors 
- Aconseguir que el pressupost sigui complet, evitant omissions 
- Perseguir una organització d'aquest, de manera que el seu 
contingut estigui estructurat 
Per a l'elaboració del pressupost s'usarà l'eina TCQ2000. Les 
metodologies de determinació del cost miraran de reduir les 
discrepàncies entre l’Avantprojecte i al Projecte Executiu. A 
l’Avantprojecte s’utilitzarà un pressupost paramètric amb partides 
que unifiquen els principals conceptes de la urbanització, mentre 
que al Projecte Executiu el pressupost ha de ser detallat i 
exhaustiu per poder ser fiable i, finalment, licitable i executable 
sense significatives modificacions posteriors.  
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1. L’ESPAI PUBLIC A L’EIXAMPLE DE BARCELONA.

L’Eixample Cerdà de 1860, es un model urbà que proposa una malla isòtropa de carrers de una amplada tipus 
de 20 metres separats cada 113 metres per tal de ordenar de forma igualitària i higienista, el teixit central de 
la ciutat de Barcelona. 

El Pla Cerdà s’organitzava en vies (carrers) i espais intervies (illes). Els carrers, caracteritzats pels xamfrans 
que afavoreixen la fluïdesa dels fluxos, configuren l’espai públic de la mobilitat (tracció animal, rodada, ferro, 
vianants), alhora que  esdevenen el lloc de suport de les infraestructures i xarxes dels serveis urbans i la 
plantació regular d’arbrat  per tal de millorar la condició ambiental i sanitària de la ciutat.  Les illes, espais 
dedicats al desenvolupament dels habitatges, de les activitats econòmiques i dels equipaments urbans, 
s’edificaven a la seva corona perimetral per tal d’alliberar el seu espai interior per parcs i jardins que introduirien 
la natura a la ciutat. Tot i que a les darreres dècades s’ha endegat un procés de recuperació dels interiors d’illa, 
l’actual eixample es  un teixit amb un gran dèficit d’espais públics naturals. 

El projecte d’eixos verds suposa la possibilitat de introduir dins del teixit de l’eixample nous espais públics que 
donaran protagonisme als seus habitants, amb el verd com a element estructurant i facilitant els usos cívics 
relacionats amb equipaments, comerços i serveis de l’àmbit.

2. NOUS EIXOS VERDS: UN SISTEMA URBÀ

La transformació dels vials tipus Cerdà en Vies Verdes es possible a partir de una reducció substancial del 
tràfic rodat limitant-ho al pas de vehicles de serveis (bombers, ambulàncies, abastiment...) i d’accés dels 
veïns. 

Aquest alliberament permet la recuperació de la totalitat de la secció del carrer, tant pel us dels ciutadans, com 
per la incorporació de materials naturals i recuperar processos ecològic  (vegetació, fauna, permeabilitat del 
sol,cicle de l’aigua,...) propis de la infraestructura verda. 

Es proposa una ordenació que te en el passeig i la plaça les seves referències  d’urbanitat i que  integra alhora 
els espais per les activitats i els sistemes natural. Des de cada extrem del carrer es proposa un espai - passeig 
pavimentat, que estan desalineats entre si per tal de afavorir diferents condicions de assoleix, al llarg de les 
estacions.  Aquests passeigs, que  respecten i integren l’arbrat  existents, conflueixen en un espai - plaça de 
20x20, que es situarà al terç central, apte per desenvolupar actes col•lectius de caràcter cultural i social.  

Al llarg del passeig es proposen unes bandes amb els àmbits de nova naturalitat a on es situen  les noves 
plantacions i els sistemes de drenatges sostenibles suds que han de permetre la regeneració del sol i afavoreix 
el cicle de l’aigua. Dins d’aquestes bandes s’integren els espais per activitats urbanes complementaries. Per 
tal d’afavorir un espai urbà  inclusiu i segur, atent a la perspectiva de gènere, es proposa una ordenació clara 
per tal d’evitar racons i els llocs foscos i amagats que poden ser generadors de conflicte social.
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 3. L’ESPAI PUBLIC COM UNA INFRAESTRUCTURA VERDA

A inicis d’aquesta dècada les institucions europees proposen el desenvolupament estratègic de una xarxa 
d’infraestructures verdes als seus territoris com instrument per lluitar contra la degradació ambiental, el canvi 
climàtic i per tal de protegir i millorar la biodiversitat, compatibilitzant els  sistemes naturals i socials.

 L’infraestructura verda es una eina d’intervenció urbana i rural per tal d’aportar beneficis ecològics, econòmics 
i socials (serveis ecosistèmics) mitjançant solucions natural. Es proposa la transformació de tot tipus 
d’infraestructures mono funcionals (grises), per infraestructures multi funcionals (verdes) que integren els 
sistemes naturals. 

Entre els serveis ecosistemics que aporten les infraestructures verdes trobarem els serveis del habitat, els de 
proveïment (gestió de l’aigua, producció alimentaria,...), els de regulació per l’adaptació i mitigació del canvi 
climàtic (efecte illa de calor, inundacions,...) i els culturals (lleure, benestar, salut,...).

La proposta es planteja entenent l’espai públic urbà com una infraestructura verda.  

 3.1 CICLE DE L’AIGUA / SUDS

La proposta s’estructura a partir d’un criteri essencial: l’aigua no és un residu, sinó un recurs. Per poder  
gestionar i aprofitar aquest subsòl. 

La superfície de la proposta s’estructura segons diferents nivells de permeabilitat i de capacitat d’infiltració. 
Es deixen de banda els sistemes de gestió d’aigua tradicionalment emprats i es proposa reconvertir-los en un 
sistema de retenció, tractament i infiltració.

La secció del carrer es modifica per ser contínua, amb els vèrtex alts corresponents a les dues façanes i al punt 
central. Els desaigües convergeixen així en dues línies que es troben a ¼ i ¾ de la secció aproximadament. 

Degut a la posició descentrada del passeig es defineixen dos sistemes diferenciats de gestió de l’aigua que 
s’alternen al llarg del carrer.

El primer és a través d’una franja de 5,5m amb una seqüència de paviments accessibles permeables i àmplies 
àrees de bio retenció, connectades a nivell superficial i a nivell de ferm de cada paviment a través d’un 
conducte drenant. En les àrees de bioretenció es disposa de sobreeixidors connectat a una xarxa separada 
de la de clavegueram per recollir i conduir les aigües del caudal pic. Aquesta xarxa desemboca a un dipòsit 
enterrat de retenció i infiltració. 

El segon sistema, a l’altra banda del passeig, és un sistema puntual d’embornals amb sistema filtrant incorporat, 
que condueix l’aigua a una franja d’infiltració continua de sòl estructural, amb un conducte drenant connectat 
a la xarxa de pluvials pels episodis de pluja intensa. 
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  3.2  ACTIVITAS URBANES

La distribució dels fluxos i de les zones d’estar busca una relació directa amb el funcionament de l’ infraestructura 
verda en conjunt i amb les diferents materialitats de la proposta.

El objectiu es que aquest nou espai guanyat per a els vianants sigui un espai on tothom pugui trobar lloc i a on 
els diferents grups socials puguin desenvolupar les seves activitats diàries productives i de lleure.

Al llarg del nou carrer es despleguen activitats i espais diversos aprofitant l’aparició de les franges dels SUDS. 
Aixì, d’acord amb els acabats de paviment proposats, es defineix una seqüència d’espais de diferents usos: 
restauració, jocs, descans, accés als nuclis de comunicació de les edificacions.

En els trams de façana dels edificis d’equipament i servei, les franges d’activitat s’estenen fins la façana, 
sempre i quan ho permeti l’activitats i característiques dels mateixos.

Aquests espais compten amb una protecció solar proporcionada per  l’arbrat existent i proposat. També 
s’integra un mobiliari senzill de bancs individuals i correguts, realitzant les funcions d’acomodació del 
vianant i separació i protecció dels parterres. Els elements proposats, de fusta FSC i metall, son modulars i 
desmuntables, per facilitar-ne el transport, l’instal·lació i el reciclatge al final de la seva vida útil.

A nivell de fluxos longitudinals es proposa un passeig central principal. Aquest mateix espai garanteix la 
possibilitat d’accés per a vehicles de servei i d’emergència, i permet accedir als aparcaments presents.

La secció de carrer proposada garanteix l’accessibilitat en tota la seva longitud, alliberant  espais de 3m 
d’amplada enfront les plantes baixes dels edificis per donar accés i servei. Entre aquestes franges i el passeig 
central es generen un tercer tipus d’espais lliures que permeten crear zones d’estar i terrasses de menor 
entitat.
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 3.3  ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

L’increment de l’espai vegetat en aquesta zona de la trama Cerdà cerca també una adaptació de l’espia en 
front de l’emergència climàtica a través principalment de la millora de la qualitat ambiental i ecològica. 

Des del punt de vista ambiental, la proposta en relació a l’increment del nombre d’arbres que ocuparan part 
de la calçada actual representa la millora del confort climàtic  en aconseguir un increment de l’espai d’ombra. 
A part de tenir una aplicació directe sobre la disminució puntual de la temperatura ambient, també afectarà 
positivament en millorar la tassa d’evapotranspiració i per tant del confort ambiental. Per altra banda, els 
parterres de plantació incrementen l’àrea permeable el que suposa una millora en la gestió de l’aigua de pluja 
que cau sobre l’àmbit.

Des del punt de vista ecològic, l’increment de la vegetació en quan a espècies i a àrees de plantació es 
una oportunitat per millorar la biodiversitat urbana, la qual està directament relacionada amb la qualitat de 
vida dels ciutadans. La proposta manté l’arbrat actual i planteja uns complements que reconeixen la posició 
en relació al funcionament de la trama Cerdà i en particular a la transformació de l’àmbit: les cantonades 
tenen un tractament especial amb espècies pròpies del nostre entorn o naturalitzades; el carrer complementa 
l’alineació formada principalment per plàtans amb diferents espècies d’arbres i d’arbustos que incrementen 
els recursos ecològics per la fauna beneficiosa i presenten bones adaptacions a les condicions ambientals 
presents i futures. 

El nou arbrat proposat, complementari a l’existent, busca integrar un paisatge típicament urbá amb arbrat 
d’alineació, amb la varietat de formes, colors, i mides de entorns més naturals. Les noves espècies 
proposades es caracteritzen per coloracions variades al llarg del any, tipus de ombra diferents i capacitat de 
crear atmosferes variades per caracteritzar els diferents llocs del carrer.

Complementàriament, es millora la gestió d’aigua de pluja en incrementar-se la superfície d’infiltració a través 
dels espais vegetats i els paviments permeables. Aquests espais es proposen con sistemes de drenatge 
sostenible de manera que es gestiona l’aigua de pluja i es posa a disposició de les plantes. La millora de la 
permeabilitat representarà també una millora de la disponibilitat d’aigua al subsòl, cosa que incrementarà a 
resiliència de les espècies existents en disminuir la seva fragilitat.
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  4.  LA NOVA MATERIALITAT I LES PERMANENCIES HISTÒRIQUES.

Tal i com es demana a les bases del concurs, la proposta planteja incorporar al model d’espai públic, 
conceptes de sostenibilitat i optimització de recursos en la seva materialitat, així com elements de mobiliari 
urbà polivalents, inclusius, ergonòmics, accessibles, adaptables a les noves activitats i  que consideren el 
manteniment com base del seu disseny.

La proposta vol ser respectuosa amb els materials i elements històrics que donen identitat als diferents trams 
dels carrers objecte de transformació. Es per això que es proposa conservar tot l’arbrat existent, especialment 
els exemplars mes vells i singulars, es mantindran i s’integraran en el disseny de cada tram els elements 
patrimonials preexistents. 

El panot de flor es un dels elements fonamentals en la construcció de l’ identitat del paisatge urbà de l’Eixample. 
Es per això que es proposa utilitzar-ho com el principal material per la pavimentació dels eixos verds.

Es proposa desenvolupar un nou format per les peces de panot de flor, agrupant les en unitats de quatre (40 x 
40 x 8 cm), amb perforacions segons el dibuix de la flor i separadors entre peces, per tal de permetre la seva 
col·locació sobre material granular afavorint la percolació de l’aigua de pluja. El material d’aquestes peces 
prefabricades  serà captador de CO2 per millorar la sostenibilitat del model.

Aquesta solució constructiva s’afegeix als sistemes de gestió de l’aigua de pluja ja descrits, amb l’objectiu de 
maximitzar les superfícies infiltrants.

El paviment del recorregut central apte per vehicles de servei es construirà amb peces de panot de flor sobre 
solera de formigó. Es proposa introduir una paleta de noves coloracions de les peces de panot per tal de 
modular l’ uniformitat gris habitual.

  5. ACCESSOS , MOBILITAT I GESTIÓ DELS SERVEIS URBANS.

La proposta planteja un recorregut central compatible amb el pas de vehicles amb origen o destí a cada tram 
d’eix verd, amb un ample apte per el pas i la maniobra de vehicles de bombers i d’altres serveis d’emergència, 
alhora que en determinats horaris es permetrà el pas de vehicles per la  carrega i descarrega. La secció 
prevista, que s’integra amb el sistema de passeigs dels vianants, es de 5,5 metres per garantir les necessitats 
d’accessibilitat urbana.

Total àmbit
Superficie 

permeable SUDS
Superficies voreres 

permeables

Superficie amb 
plantació herbàcies i 

arbustives

7.634,50 m2 1.528,68 m2 1.418,00 m2 994,10 m2
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Les agrupacions dels contenidors d’escombreries es situen preferentment a les zones de contacte amb les 
vies rodades perimetrals, integrades en aquestes quan es possible o be disposades al inici de les franges de 
bio retenció i activitats complementaries. 

En relació a les xarxes de serveis urbans existents, el nou sistema urbà es proposa respectar en general el 
traçat existent per permetre una transformació urbana sostenible. L’establiment de uns espais de voreres 
perimetrals, que garanteixen l’accessibilitat a tots els punts d’access a l’interior de les edificacions ,que 
s’integren asimètricament en els passeigs de l’eix verd, facilitarà les necessàries activitats de manteniment 
de les xarxes urbanes del subsòl. A aquestes s’afegeixen les xarxes i elements de serveis del sistemes de 
drenatge sostenible (suds).

Es proposa la substitució del sistema d’iluminació existent per unes noves alineacions de bàculs al llarg dels 
passeigs centrals de l’eix verd. Des de aquests es situaran punts de llum a diferentes alçades per cuplrs amb 
els requeriments de enllumenat urbà que garanteixin un espai públic inclusiu i segur. 

Per garantir la sostenibilitat del model es proposa que cada bàcul suporti els dispositiu de captació d’energia 
solar necessaris proveir el seu consum d’energia per el desenvolupament de la seva activitat. Aquest suports 
permetran la disposició de altres dispositius per la carrega de bateries i per les xarxes wi-fi 5G.

  6. METODOLOGIA DE CONTROL DE COSTOS

Com a proposta metodològica per al control de costos durant el desenvolupament del projecte es proposa 
un principi general que es el que qualsevol proposta que es presenti per a la seva consideració i eventual 
aprovació, anirà sempre acompanyada de la seva valoració econòmica com un element clau de la seva 
definició.

El grau de precisió serà paral·lel al grau en que es trobi el desenvolupament del projecte 

Així dons es partirà d’una primera proposta o proposta 0, que anirà evidentment acompanyada entre d’altres 
moltes consideracions de la seva valoració econòmica.

A partir d’aquest punt qualsevol consideració de projecte en qualsevol fase de desenvolupament del mateix 
anirà sempre acompanyada de la seva valoració.

Això permetrà valorar qualsevol nou pas o alternativa que calgui donar també des de el punt de vista dels 
costos de projecte i si es dona la circumstancia aprovar-la o rebutjar-la tenien en compte la seva implicació 
econòmica, poden ser aquest un incrementat com un decrement 

Evidentment els elements per concretar la valoració s’hauran d’adaptar al grau de desenvolupament que 
tingui el projecte fent servir ràtios, amidaments i preus associats mes o menys detallats en funció del grau de 
desenvolupament en que es trobi la proposta.

Evidentment aquests valors, sobretot en les primeres fases, seran fàcilment identificables per tal de que puguin 
ser valorats per part de la Propietat i en tot cas comentats i ajustats en funció d’experiències i contractacions 
recents.

Un altre element important a respectar com a norma metodològica, es que la estructura de costos de projecte 
quedi definida des de el bon començament del mateix. Així dons tota la estructura principal d’imputació de 
costos queda fixada des de el principi de tal forma que conforme el grau de desenvolupament del projecte va 
avançant la estructura nomes s’ha d’anar ramificant però mai variant el seu esquema inicial.

D’aquesta forma s’obté que les propostes sempre siguin comparables i es pugui identificar clarament de 
quina manera qualsevol nova proposta impacta sobre els conceptes principals de la estructura econòmica del 
mateix.

Evidentment els valors per a la valoració econòmica en fases prèvies al Projecte d’Execució seran propostes 
que farà l’equip redactor en funció de la seva dilatada experiència en aquest tipus d’encàrrecs i que en 
qualsevol cas es comparant amb les propostes de la Propietat arribant-se  a valors consensuats.

Pel que fa a la valoració del Projecte Executiu s’agafarà la base de preus TCQ  o potser alguna altre que es 
consideri oportuna, potser per algun capítol concret, i en tot cas sempre es poden matisar de forma col·legiada 
alguns valors clau, a partir de raonaments que es contrastaran i consensuaran amb la propietat.
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Es proposa la recuperació de natura al carrer a través de la plantació de 
vegetació entapissant, arbustiva i arbòria en la franja central del carrer, 
una franja que disposarà de nous usos i activitats cíviques i serà totalment 
permeable a l’aigua de pluja. Un sol carril de circulació al costat mar per-
metrà l’accés de serveis i bicicletes a baixa velocitat. La disposició dels usos 
i espais amb plantacions és flexible i es podrà adaptar fàcilment a nous 
usos o requeriments. 

Consell de Cent, eix de connexió entre els eixos transversals i els parcs Joan Miró i el parc de Les Glóries - El Clot

VEGETACIÓ
ELEMENTS VERTICALS: 
A.- Arbres existents de fulla caduca.  
B.- Arbres nous de fulla caduca.
ELEMENTS HORITZONTAL:
C.- Vegetació arbustiva.  
D.- Vegetació entapissant.   
E.- Paviment:llambordes amb vegetació entapissant.

SENSACIÓ QUALITATIVA D’ILLUMINACIÓ
(Temperatura del color de la llum)

PLANIFICACIÓ D’OBRA sense paralitzar 
l’activitat del carrer

1  Vorera per vianants.
2  Rodes: Bicicletes i serveis.
3  Espais vegetals i activitats. 
4   Serveis i instal·lacions urbanes.
5   Terra estructurant.
6   Il·luminació nocturna.
7   Accessos a les porteries o comerços.
8   Nius ocells, hotel insectes. 
9   Balcons enjardinats.
10 Cobertes vegetals.    

Sense barreres arquitectoniques    
Ubicació de la vegetació en funció de la orientació 
Ubicació de les activitats en funció de usos dels 
edificis propers
Revegetació en balcons i cobertes dels edificis
Facilitat de canvi de ubicació per nous requeriments

També es proposa una certa recuperació del caràcter original i amable de 
l’eixample a través de la recuperació i reutilització dels materials existents 
a sota l’asfalt; per exemple les llambordes originals, Es preveu utilitzar 

només materials de proximitat i disposar de ‘terra estructurant’ per ga-
rantir la estabilitat del terra del carrer i el creixement vegetal. Es proposa 
també una il·luminació nocturna que garanteixi el confort de les persones.

1

1

2

2

3

3

4
4

5 5

Evolució dels paviments als carrers de l’Eixample; Terra, Llambordes, 
Asfalt.  La proposta combina els paviments anteriors: Terra 
(vegetació), Llambordes (originals) i paviments continus. 

1880 2020

2021

1.-   Vorera per vianants.
2.-   Rodes: Bicicletes i serveis.
3.-   Espais vegetals i activitats. 
4.-   Zona de Jocs.
5.-   Àrea de pícnic amb taules.

6.-   Àrees de descans.
7.-   Llocs de reunió.
8.-   Terrasses per restauració.
9.-   Espais de ‘Bicing’.
10.- Recollida de brossa.

11.- Càrrega-descàrrega comercial.
12.- Espais per gossos
13.- Llocs per fauna urbana. 
Ocells, insectes. 
14.- Carril bicicletes (existent).



Lema  entre  llambordes 
 

  1

 
ESTRATÈGIA GENERAL DE LA INTERVENCIÓ 
El que realment construeix una ciutat no son pròpiament els seus edificis sinó els espais que es creen entre 
ells i tot el que en ells succeeix.  
A l’eixample son els carrers, les avingudes, passejos, rambles i els xamfrans els que formen la essència de la 
ciutat. Els carrers de l’eixample han de ser un llindar, no una frontera. No han de ser límits ni establir barreres, 
han de ser espais de trobada i d’intercanvi.  
Apostem per que aquests deixin de ser entesos només com a espais corredor per a la mobilitat i recuperin la 
seva  capacitat  de  ser  espais  en  si mateixos,  llocs  amables  que  fomentin  la  relació  entre  les  persones.  La 
introducció de natura en forma de vegetació en els carrers,  junt amb la pacificació o eliminació del trànsit 
rodat de pas i la introducció de nous usos i activitats, son els principals mecanismes per retornar la qualitat 
urbana i espaial als nous eixos verds.   
 
La revegetació i organització espaial del carrer.  
Es proposa una importantíssima introducció d’espècies vegetals al carrer. La vegetació es farà present en dos 
estrats:  un vertical, els arbres, i un horitzontal, format  per la successió  de paviments permeables i plantacions 
entapissants i arbustives. 
S’aposta per mantenir el plàtan com arbrat existent en els trams rectes del carrer i també es proposa que les 
alineacions d’arbres mantinguin millor  la  continuïtat en els  xamfrans,  especialment en els  eixos  verds.  Els 
arbres existents, poden ser complementats amb altres espècies arbòries que enriquiran el paisatge urbà.  
L’estrat horitzontal es concreta en una superfície permeable de més de 12 metres de vorera a vorera i inclouria 
les franges on ara es troben els escossells dels arbres. Dins d’ella una franja pavimentada de 4 metres amb 
paviment permeable permetrà un cert pas rodat exclusiu per serveis i bicicletes a baixa velocitat. La franja 
permeable és continua i es caracteritza per una gran riquesa d’espècies vegetals i de usos possibles,  donarà 
la impressió d’una ampla catifa vegetal gruixuda i augmentarà la percepció de la amplada del carrer.  
 
La permeabilització del carrer. 
Es  proposa  revertir  el  procés  d’impermeabilització  del  sol  de  l’espai  públic  a  través  de  la  eliminació  del 
paviment asfàltic i, amb ell, els greus perjudicis que ha causat al sòl i al clima interior de la ciutat. Per això es 
proposa que els eixos verds estiguin majoritàriament formats per combinacions de terres amb plantacions o 
paviments permeables. El sòl tractat amb terra estructurant (una combinació de terres resistents i nutritives) 
ha de tornar a rebre l’aigua de pluja i a comportar‐se com els terrenys naturals.  
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La  continuïtat  de  l’eix.  Es  preveu que  els  eixos  verds  siguin  espais  urbans manifestament  diversos  dels 
carrers actuals. Es proposa que manifestin la seva continuïtat a través del seu disseny i de les noves activitats 
a les que hi donaran lloc. En els creuaments amb les avingudes perpendiculars, altres carrers i xamfrans, es 
proposa que mantinguin al màxim la continuïtat a través de la prolongació de les franges de recorreguts i de 
les franges vegetades. Els nous eixos verds han de tenir una identitat pròpia específica i han de ser fàcilment 
reconeixibles al llarg de tot el seu recorregut.... 
 
La introducció de nous usos i la complementació dels usos urbans existents.  
La  proposta  permet  que  es  donin  en  millors  condicions  usos  i  activitats  urbanes  que  ara  ja  s’hi  donen; 
aparcaments  de  ‘bicing’,  llocs  de  càrrega  per  vehicles  elèctrics,  espais  per  a  la  recollida  d’escombraries, 
terrasses de restauració, espais per càrrega‐descàrrega,... Però també permet la introducció de nous espais 
per  nous  usos  i  activitats:  espais  d’esbarjo  i  descans,  jocs  infantils,  zones  de  pícnic,  zones  per  jocs...  La 
distribució d’aquestes àrees pot  fàcilment distribuir‐se en el  nou eix atenent a  les necessitats d’ubicació  i 
distribució dels serveis o a la proximitat de usos específics en els edificis: Escoles, zones comercials, locals de 
restauració, hotels, edificis d’oficines... 
 
La flexibilitat en l’ús i la gestió. La vida del nou eix serà dinàmica: Canviarà al llarg de les hores del dia, canviarà 
entre els dies  feiners  i  festius,  canviarà entre  les diferents estacions  i  canviarà al  llarg dels anys segons  la 
dinàmica de transformació del teixit urbà. Es proposa una distribució d’usos raonable fàcil d’adaptar als canvis 
d’activitat.  El  disseny que es presenta  pot  transformar‐se  fàcilment  i  adoptar diverses  configuracions,  pot 
incloure amb facilitats usos que ara no podem preveure o nous requeriments de serveis urbans o activitats 
que estan per arribar a través de senzilles i ràpides adaptacions.   
 

 
 
SOCIALITZACIÓ DEL PROJETE I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
Proposem compartir les idees i les propostes del projecte amb els diferents agents implicats contribuint a una 
transformació dels espais urbans el més adequada possible a les demandes dels habitants de la ciutat. Aquesta 
és una gran oportunitat per la implicació de la pròpia ciutadania i una ocasió per evidenciar que la ciutat és de 
la gent i que tots poden esdevenir els protagonistes de la seva evolució. 
Contem  amb  una  ciutadania  crítica  i  activa  que  s'apodera  del  seu  present  i  el  seu  futur.  I  amb  unes 
administracions que socialitzen les seves polítiques i deixen espai perquè la gent contribueixi a  la presa de 
decisions. 
Per tot això, entenem que el projecte ha de ser compartit a través d’un procés participatiu amb implicació, 
intercanvi d’informació i de coneixement ‐i, per tant, l’apoderament dels participants‐, capacitat de presa de 
decisions i corresponsabilització dels objectius del projecte. 
 

 
Procés de socialització del projecte. 
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VEGETACIÓ. Introducció de natura a la ciutat. 
Per tal de millorar el subsòl amb l’objectiu d’afavorir el creixement de les arrels d’arbres i arbusts a la vegada 
que descompactar el terreny per fer‐lo més permeable i afavoridor de l’intercanvi proposem  la solució del sol 
estructural  com  a  sub‐base.  Aquests  solució  està  formada  per    una  barreja  de Graves  d’arestes  vives  de 
granulometria 20‐ 40 mm sense fins. Terra vegetal de textura franca o franc‐sorrenca amb 20% d’argiles i un 
contingut de Matèria orgànica d’entre 2‐5% per retenir aigua, nutrients i potenciar l’activitat microbiana. 
Aquesta barreja  permet combinar les funcions estructurals i biòtiques dels arbres així com dels paviments. La 
superfície  no  pavimentada  constarà  de  dos  estrats,  una  combinació  de  l’estrat  arbustiu  i  l’estrat  herbaci 
Preferiblement seran espècies rústiques i resistents, que donaran estructura i permanència als parterres. Entre 
els  grups  arbustius,  s’intercalaran    espècies  vivaces  herbàcies  que  proporcionaran  coloració  i  enfortirà  la 
visualització de canvi estacional.  
A  les  cruïlles  s'establirà una nova estratègia de  selecció d'espècies  tenint  en  comte  la  seva  aportació  a  la 
protecció d’ombra durant l’estiu . Es aquest espais els arbres enriquiran la imatge cromàtica del carrer a través 
d’arbres amb flor; Prunus serrulata 'kanzan', Pyrus calleriana 'Chanticleer';  i la visibilitats dels canvis d’estació 
a travès d’arbres de fulla colorada i caducifolia; Pistacia chinensis, Acer monspessolanum.  
En les zones enjardinades centrals es proposen arbres de petit tamany que es combinaran i complementaran 
els arbres existents; Koelreuteria paniculata o Sòfora japónica. D’aquesta manera s’ajuda a la percepció de 
espai vegetal a mitja alçada i també es dota de major coberta vegetal i ombra. 
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SOSTENIBILITAT  I  EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA.  Reducció  de  l’efecte  illa  de  calor,  aprofitament  de 
l’aigua i recuperació de materials.  
El primer criteri consisteix en dimensionar la intervenció al mínim necessari per assolir els objectius. Per 
exemple es poden mantenir  les aceres de vianants  junt a  les  façanes  i  limitar  la  intervenció a  la  franja de 
l’actual calçada.   
També es proposa la permeabilització del sol i la  introducció de vegetació al carrer. Permeabilitzar el sol 
significa  recuperar  la  terra  en  seu  estat més  natural  possible,  capaç  de  absorbir  part  de  l’aigua  de  pluja, 
d’alimentar la vegetació del carrer i reconduir aigua pels aqüífers... Es preveu combinar aquesta acció amb 
l’estímul per la revegetació dels balcons i les cobertes dels edificis. La permeabilització del carrer junt amb la 
Introducció de vegetació al carrer ajudarà a minimitzar l’efecte d’illa de calor;  el paviment del carrer deixarà 
de recalentar l’atmosfera especialment a l’estiu, es refrescarà diversos graus la temperatura del carrer i pot 
reduir la demanda energètica per el condicionament d’aire en els edificis.  
Elecció de materials propers i la reutilització de les llambordes existents. També es proposa minimitzar 
la necessitat de nous materials reutilitzant els materials constructius que es desmuntin i que es trobin en bon 
estat,  especialment  les  vorades  de  pedra  i  les  antigues  llambordes  originals  que, molt  probablement,  es 
trobaran sota l’asfalt. Els antics rails del tramvia també poden fer‐se servir com encintats si es troben en bon 
estat.  
Pel que fa a la gestió de l’aigua: Es proposa minimitzar la despesa de consum d’aigua de rec a través de la 
retenció  de  l’aigua  del  propi  carrer  sota  les  catifes  permeables  per  afavorir  la  seva  filtració  al  subsòl  i 
evaporació a l’ambient.  
L’estalvi d’energia més important es produeix en la energia indirecta, aquella que s’ha d’utilitzar per a la 
producció  i  transport  dels  materials  de  construcció.  Reutilitzar  materials  existents  en  el  mateix  carrer  i 
utilitzant els materials de mínima petjada ecològica fabricats en l’entorn industrial de Barcelona garanteix un 
gran estalvi d’energia i redueix la petjada ecològica. No s’utilitzaran materials de pavimentació que impliquin 
transport superior a 50 km. 
Pel que fa a la energia consumida pel carrer es proposa utilitzar elements d’ il∙luminació LED de màxima 
eficiència  i mínim consum aprofitant els sistemes de control  intel∙ligents per reduir el consum garantint  la 
seguretat. Es planteja també la possibilitat de fomentar la instal∙lació de plaques fotovoltaiques en els edificis 
veïns per tal de compensar el consum de la il∙luminació de l’espai públic.  
Per  la gestió de residus, el disseny del carrer permetrà diferents configuracions en  la  recollida selectiva: 
Recollida ‘Porta a porta’, recollida pneumàtica o la actual recollida per contenidors.  
 
 
IL.LUMINACIÓ NOCTURNA. Il∙luminació per al confort de les persones.  
Cal considerar que la il∙luminació nocturna dels eixos verds ha d’estar al servei del confort de les persones (no 
dels vehicles) i ha de incidir especialment en la ‘sensació d’il∙luminació’ més que en la ‘quantitat de llum’. En 
altres paraules proposem afegir paràmetres qualitatius als paràmetres quantitatius regulats per la normativa.   
D’altra banda és remarcable la diferència en ‘quantitat de llum’ que la normativa indica sobre un carrer de 
l’eixample en  l’estat actual  front a  la nova proposta de via pacificada.  El Carrer Consell de Cent  (zona E4, 
‘Protecció menor’ segons el mapa de la protecció contra la contaminació lumínica) passaria d’uns nivells de 
luminància mitja Em: 20‐30 lx (a la calçada) i de Em: 15‐20 lx (a les voreres) a un nou nivell de luminància Em= 
entre 5‐15 lx (si es considera un flux alt de ciclistes i vianants) o Em 7,5‐1,5 (si es considera un flux normal). 
Aquesta important reducció i la possibilitat de millorar la percepció lumínica del carrer es pren com a base per 
a una possible reorganització de la il∙luminació: 
 
La proposta es basa en la utilització de fanals de baixa alçada (4‐4.5m) per tal de acostar‐se a la escala humana, 
generar un ambient amable i no interferir (evitar enlluernament) als habitatges de les plantes inferiors. També 
s’evita la interferència amb l’arbrat, que queda pel damunt dels fanals  a l’hora que es faciliten les tasques de 
manteniment.  
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La temperatura del color i la longitud d’ona de la llum actuen com a estímul 
en els bioritmes dels humans, els animals i les plantes. Per això s’il∙lumina 
amb una longitud d’ona llarga les zones amb vegetació abundant, afavorint 
les funcions de fotosíntesis i amb longitud d’ona adequada per afavorir el 
descans  de  les  persones,  s’adequa  la  temperatura  de  color  segons  les 
necessitats de cada zona i que podria ser variable a diferents hores de la 
nit.   
 
 
MATERIALS I PROCÉS CONSTRUCTIU. ‘Terra estructurant’ i materials recuperats i de proximitat.  
Es  preveu  delimitar  els  treballs  especialment  a  la  zona  central  del  carrer,  la  calçada.  En  aquesta  zona  es 
realitzarà una excavació amb mètodes poc invasius per recuperar el màxim possible els materials existents. 
Els materials petris no recuperables seran processats per obtenir les graves necessàries per la formació del 
terra  estructurant.  Un  cop  completada  la  excavació  es  realitzarà  el  reomplert  amb  les  capes  de  terra 
estructurant  alternant  graves  (de  reciclatge)  amb  terra  vegetal.  Sota  la  franja  del  carril  rodat  es 
complementarà amb una capa de formigó porós permeable i incrementant la compactació.  
Els paviments i encintats seran prioritàriament provinents de la recuperació feta en el mateix enderroc. Els 
nous paviments i encintats podran ser petris de canteres properes o prefabricats en la industria de proximitat.  
 
INSTAL.LACIONS I SERVEIS URBANS. Mínima afectació.  
Un primer anàlisi dels serveis del tram en estudi facilitats des de la plataforma ACEFHAT ens situa els traçats 
de  la majoria d’aquests en vorera a excepció del  clavegueram  i de  la  fibra òptica que hi discórrer pel  seu 
interior. 
Aquesta  disposició  dels  serveis,  en  el  cas  de  confirmar‐se  per  les  companyies,  està molt  alineada  amb  la 
proposta que plantegem donat que l’excavació d’una nova caixa de paviment profunda a la part central del 
carrer i la conservació de la secció de caixa de les voreres donaria com a resultat en principi una baixa afectació 
dels serveis existents. 
La definició de les rasants transversals també conserven en gran mesura  la disposició dels punts baixos de 
recollida d’aigua  superficial  en  les mateixes  franges on  son ara aproximadament  (en  la  línia de  les  rigoles 
actuals). Les franges de major porositat de la proposta estan sobre aquestes alineacions fet que afavoriria la 
creació de SUDS per el reteniment i posterior filtració al subsòl de l’aigua de pluja. 
La xarxa d’enllumenat sí que caldria actualitzar‐la a la nova proposta aprofitant l’afectació segura que patiria 
per l’excavació de la nova caixa. Aquest fet comportarà el disseny d’una xarxa provisional d’enllumenat durant 
l’obra. 
 

 
Aigua    Clavgueram  Alta i Mitja T.  Baixa Tensió  Gas    Telefonia 
Ubicació dels serveis urbans existents. 

 
ELABORACIÓ  DEL  PROJECTE  I  PLANIFICACIÓ  DE  COSTOS.  Coordinació  i  control  continu  del 
pressupost. 
Per  la  elaboració  del  projecte  proposem  un  mètode  de  treball  que  permet  tenir  un  màxim  control  i 
coneixement de les variacions econòmiques del pressupost, mantenir el projecte dins dels costos previstos i 
prendre decisions fonamentades tant a projectistes com a l’ajuntament.  
Per això es proposa un seguiment estricte, utilitzant el programa TCQ d’’ITEC 2021, realitzant amidaments i 
valoracions econòmiques a mida que avança la definició. 
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En  fase d’avantprojecte es definiran els  serveis urbans  i  la programació de  la obra per  interferir el mínim 
possible en les activitats urbanes al llarg de les obres amb un cost econòmic general amb capítols i subcapitols. 
És molt important detectar l’estat actual dels serveis i treballar amb les companyies titulars els assessoraments 
tècnics i les propostes econòmiques derivades de les seves afeccions o reordenaments. En aquest sentit estem 
en disposició comptar amb un equip amb experiència contrastada en obres de idèntica o superior dificultat.  
En fase de projecte bàsic es realitzaran amidaments  i  la seva valoració econòmica. Cas que sigui necessari 
s’aportarà la fitxa tècnica dels materials amb el seu preu de mercat, que s’incorporarà al pressupost. Per a les 
partides d’obra amb forta incidència de mà d’obra s’aportarà el preu de al menys dues empreses o industrials. 
Es coordinaran els pressupostos d’obres bàsiques i complementàries (sistema d’instal∙lacions i serveis urbans). 
També es realitzarà una estimació percentual de l’import de la gestió de residus i una primera valoració del 
cost de la seguretat i salut. 
En fase de projecte executiu es definirà el cost econòmic a través de capítols, subcapitols i partides d’obra, 
per  a  tot  el  pressupost.  Es  complementaran  els  costos  del  sistema  de  serveis  i  instal∙lacions  urbanes, 
pavimentació i jardineria. S’incorporaran les dades de l’estudi de gestió de residus així com les de l’estudi de 
seguretat  i  salut.  Es  realitzarà  la  fusió  dels  diferents  pressupostos  realitzats  per  els  col∙laboradors.  El 
coordinador  de  pressupost,  auditarà  tot  el  pressupost,  per  evitar  disconformitats  o  incoherències  entre 
diferents documents del projecte.  
Tots  el  preus  tindran  la  seva  justificació  econòmica,  així  com  el  seu  plec  de  prescripcions  tècniques.  Les 
partides alçades d’abonament íntegre o a justificar, es justificaran a partir de un document annex o justificació 
documental del seu  import. Caldrà tancar el projecte amb els assessoraments de  les diferents companyies 
tancats i amb els costos d’obra civil i mecànica ben diferenciats. 
 
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. Coordinació amb companyies i reducció de molèsties.  
La  nostra  experiència  ens  porta  a  poder  assegurar  que  és  molt  factible  realitzar  l’obra  sense  paralitzar 
l’activitat  dels  carrers  pel  que  fa  als  accessos  a  habitatges,  oficines,  equipaments  i  comerços  tot  i  que  és 
evident que es veurà alterada l’habitabilitat en quant a les molèsties pròpies de l’obra  (soroll, pols, reducció 
de passos i adaptació de la càrrega i descàrrega). Es contarà amb totes les mesures possibles existents per a 
la minimització d’aquestes molèsties.  
La  dimensió  dels  carrers  permet  enfocar  les  obres  en  dues  grans  fases:  primer  reordenació  de  serveis  i 
pavimentació de voreres, després urbanització del tram central. 
A grans trets, durant la primera fase els vianants transiten per la calçada i accedeixen als habitatges i locals a 
través de passeres mentre que a la segona fase la vorera ja està acabada i l’obra es concentra al mig del vial. 
Els xamfrans hi  juguen un paper essencial donant  lloc a  l’aplec de materials o casetes d’obra  i podrien ser 
objecte d’una tercera fase. 
 

             
 Solució dels accesos de vianants als edificis   
Això només és possible, mitjançant l’estudi acurat dels serveis en subsòl  i  la previsió pactada tècnicament, 
pressupostada econòmicament  i planificada  temporalment de  la mà de  les companyies  titulars. En aquest 
sentit  insistim  comptar  amb  un  equip  especialment  preparat  i  en  disposició  de  treballar  conjuntament  i 
coordinadament amb els serveis tècnics municipals. 
També  proposem  que  sigui  a  través  d’aquest  estudi  de  implementació  dels  serveis  que  se’n  derivin  els 
diferents trams o fases de cada actuació. 
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r(eix)voluciÓ
Una de les finalitats del nostre projecte és aportar 

la presència vegetal en un entorn tan asfaltat com 
és el de l’eixample de Cerdà.

Considerem a la vegetació com el punt de partida 
de la proposta, evitant així tractar-la com un simple 
complement estètic. 

Al llarg de l’eix, cedim l’espai central al protagonista 
vegetal de manera permanent, el tapís verd, per tal 

de crear un àmbit d’estada i benestar col·lectiu 

i inclusiu. Una nova plataforma disposada a rebre 
a qualsevol ciutadà on aquest podrà gaudir d’una 
llibertat sense imposicions ni requisits preestablerts. 
Un espai resilient. Gràcies a aquest nou eix verd, es 
produirà una activació d’usos en les plantes baixes 
i una permeabilitat entre el carrer i els establiments 
que, en participar de l’àrea exterior, generaran un 
nou dinamisme. 

Volem que aquest lloc sigui durable! Durable 

gràcies a la seva permacultura sinèrgica: 

- la naturalesa al cor de la ciutat, de l’espai públic 
- una distribució igualitària dels espais, de l’energia i 
de les funcions.
- l’humà que gaudeix d’un espai

l’eix com lligam 
central inclusiu 

0 10 20

PERMANENCIA/ E
L VERDE 

EVOLUTIVITAT /  
USOS   

MOBILIARI 

un eix central com support a l’extenciÓ 
d’usos flexibles

el verde 

un matí dinàmic i esportiu a la r(eix)volució Veniu a dinar a la  r(eix)volució Anem a veure que toquen? De camí a l’escola passejant per l’aire fresc 
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C O N T E X T

Tornar als orígens; sanejar 
l’Eixample intervenint en 
l’espai públic. En els aspectes 
i les inquietuds d’un urbanisme 
higienista ja present en la 
concepció de l’Eixample de 1860 
dut a terme per Ildefons Cerdà 
es preveien uns interiors d’illa 
enjardinats, unes àrees verdes 
lineals obertes a la població. Amb 
l’especulació tot això va canviar, 
les illes es van tancar i els seus 
interiors van ser ocupats per tallers 
i edificacions de baixa alçada. 

un tram heterogeni

1.

Actualment l’espai està destinat, 
en la seva majoria, a la circulació 
de vehicles rodats. Això crea 
dificultats per al vianant, fent 
que aquest es limiti, finalment, a 
circular. 

18h9h 14h
ESTIU

9h 14h 18h

HIVERN
A manera de cercar la trama de l’eix, analitzem el 
caràcter i els usos d’un dels trams del carrer Consell 
de Cent. 
En ell hem pogut observar la predominança 
d’establiments de restauració, així com de petits i 
mitjans comerços locals. D’una altra banda; aquest 
tram de l’eix compta amb establiments educatius i 
oficines. Aquesta varietat li proporciona un caràcter 
particular i necessitats a tenir en compte.

9h

22h

14h

18h cap de setmana - 14h

franja horària.
activitat, ritme, vida de la plaça.

Esquema anàlisi evolució espais públics Eixample

IDEA CERDÀ e s p e c u l a c i o
0 espais verds

E I X O S 
V E R D S

Esquema usos dels dos trams

restaurant oficina hotel

comerç centre educatiu jardi

centre de salut

tram: c. Consell de Cent entre Pg de Gràcia i c. Roger de Llúria 
R(EIX)VOLUCIÓ

Ens trobem amb espai inactiu mancat de banc, 
taules, o àrees de repòs. Presenta dificultats per a 
compartir moments, airejar-se, sense haver de sentir 
el so de cotxes constant o bicicletes que senten el 
perill de ser atropellades. Avui en dia una zona de 
pas.
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I N T E N C I O N S2.

Espais resilients

La condició de la vegetació 
cercada des d’un primer moment 
ens porta a pensar en la lògica de 
la permacultura.

Aquesta noció no és concebuda 
com un afegit, sinó com la 
protagonista. És entesa com 
un element viu i no merament 
decoratiu. Les plantes escollides 
tenen com a característica 
predominant la no necessitat 
d’una atenció o manteniment 
constant, podent abastir-se de 
manera autonoma.

Apropiació de l’espai públic

L’inici d’una bona experiència 
per a l’usuari no coincideix amb 
l’entrada o la sortida a un edifici. 
Pensem l’arquitectura d’una 
manera articulativa, per a crear 
comunitat en l’espai que aquesta 
ocupa.

El ciutadà percep, sent 
l’arquitectura a través de 
l’experiència pròpia, a través 
dels records; és per això que la 
nostra intenció proposa generar 
una continuïtat d’ús en les 
plantes baixes, obrint-les i fent-les 
participes del ritme de la plaça.

Ara com ara no es pot pensar 
en valer-se de l’espai públic a 
l’hora de descans, esbarjo o 
aprenentatge. És per això que es 
tindrà en compte fins al punt de 
convertir-se en una prioritat.

Emfatitzar la cohesió social

Oferir claredat en l’espai és 
un concepte important quan 
parlem de benestar. Aquest ens 
brindarà espais més segurs per 
a totes i tots. Per tal de dur-lo a 
terme utilitzarem un urbanisme 
inclusiu, que tingui en compte 
l’accessibilitat.

Avui en dia l’espai públic és 
dominat pel tràfic rodat, deixant 
en segon pla al vianant. En la 
proposta es preté desbancar la 
circulació rodada concedint a 
l’usuari un espai d’estança.

En qüestions de seguretat es 
dissenyen visuals àmplies i una 
il·luminació homogènia. L’ús de 
materials com la grava avisen 
de la proximitat de persones 
viandants mitjançant el so propi, 
ens prevené.

Per facilitar l’estància de persones 
amb dificultats motrius prescindim 
de tota vorada; un únic pla engloba 
l’espai complet.

LÒGICA PERMACULTURA LLIGAM PLANTES BAIXES INTERMODALITAT

circulació impermeable activació ext-int comerços

Això fa que la intervenció 
constructiva passi en segon 
pla, facilitant i donant lloc a 
l’evolutivitat dels usos existents.
La noció de permacultura ens 
permet amabilitzar l’espai sense 
imposar delimitacions d’ús. En 
un sol objecte hi caben infinites 
possibilitats d’usos i relacions. 
L’objecte com a element al servei 
de la necessitat o del desig de 
l’usuari. Aquesta sensibilitat 
permet una apropiació puntual de 
l’espai oferint així una continuïtat 
en el canvi del seu ús.
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P R O P O S T A3. P R O P O S T A3.
Ja que el punt de partida manca 
d’una localització concreta la proposta 
ve determinada per una necessitat 
d’adaptabilitat en qualsevol dels trams 
proposats per a la seva transformació.

La idea del projecte neix de la voluntat 
d’enriquir i amabilitzar l’espai en qüestió. 
En aquest eix es troben una sèrie de 
factors que aporten un caràcter concret. 
La presència tan dominant del tràfic rodat 
ha monopolitzat l’ambient convertint-lo 
en una zona de pas i no d’estada. És per 
això que es proposa un canvi substancial 
delegant la circulació de les quatre 
rodes al perímetre del carrer i reduint 
la via automobilística a un sol carril. Un 
gest senzill que marcarà un canvi notori 
respecte al caràcter de l’eix. La carretera 
automobilística perd la seva centralitat 
per a cedir espai al ciutadà.

La proposta preté crear un nou espai 
disponible per a l’habitant. Un lloc en 
el qual no es percebran imposicions 
d’ús (espacial o mobiliari) com tampoc 

sensacions d’inferioritat ni barreres físiques. Això fa que el projecte es 
converteixi gairebé en un «terreny de joc», accessible i adaptable per a totes 
i tots, disposat a servir a gairebé qualsevol ús que la persona desitgi. D’altra 
banda, per a evitar una descompensació d’accessibilitat i circulació de cotxe-
bicicleta, s’equilibren disposant cadascun als costats de l’eix, deixant així la 
centralitat de l’espai per a l’esbarjo del ciutadà.

Una de les finalitats del projecte és enaltir la presència vegetal en un entorn tan 
asfaltat. Una altra d’elles és apoderar-se de ‘l’espai fent un lloc d’estada i no de 
pas, esquivant tots els objectes col·locats actualment en ella. D’aquesta forma 
s’assoleix, a més d’aconseguir un espai més amable amb el ciutadà, que pugui 
travessar-lo sense trobar-se amb cap obstacle.

No obstant això, tot i transformar per complet l’espai singular, hem cuidat part 
de la naturalesa i essència del lloc. D’una banda no es toca la flor de Barcelona,   
el nou paviment adherent es troba anivellat a ella. Es mantenen els arbres 
deixant-los intactes. Es respecta el disseny infraestructural de les entrades de 
metro oferint tant una entrada com sortida més atractiva.
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- Creacio d’un carril per a bicicletes 
allunyat del vehicle privat
-Conservacio del panot identitari de 
l’Eixample i de l’arbrat

La voluntat de l’aspecte permanent per part de la vegetació resideix 
principalment en la creació d’un pla verd. L’objectiu del disseny es basa en la 
creació d’una vegetació natural, en la utilització de plantes autòctones.

En l’elecció de les espècies s’ha tingut en compte el seu valor ornamental 
al llarg de l’any i la diversitat de formes de creixement, coloració i textura. 
D’aquesta manera, es pretén que la verdura mantingui l’interès tot l’any, 
independentment de les èpoques de floració o creixement. L’ús de planta 
autòctona i la recreació de vegetació natural que es vol aconseguir, són una 
garantia d’una major sostenibilitat en tot el jardí, tant pel que fa al consum de 
recursos naturals com l’aigua, com també al cost de manteniment o l’aplicació 
de productes fitosanitaris.

Com a alternativa a la gespa convencional s’ha pensat en la possibilitat d’ús 
de la seva variant ecològica.
La gran capacitat d’entapissat de la superfície sembrada forma una catifa 
contínua, compacta i uniforme; l’ombreig que exerceix sobre el sòl impedeix 
en gran part l’aparició d’herbes no desitjades.
En tractar-se d’una espècie lleguminosa, s’autoproveeix de nitrogen. Això 
afavoreix el seu bon i poc manteniment i fent favorable el seu creixement.
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/pieton
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eix 
verd

pista 
ciclable

proposta

Aportar la presència vegetal en un entorn tan asfaltat com és el de l’eixample 
de Cerdà. Considerem a la vegetació com el punt de partida de la proposta 
evitant així tractar-la com un simple complement estètic.

Al llarg de l’eix, cedim l’espai central al protagonista vegetal de manera 
permanent, el tapís verd, per a crear un àmbit d’estada i benestar col·lectiu i 
inclusiu. Una nova plataforma disposada amb l’objectiu de rebre a qualsevol 
ciutadà on podrà gaudir d’una llibertat sense imposicions ni requisits 
preestablerts.

PERMANÈNCIA

- Creacio d’un espai central evolutiu
- Augmentar la presència de pavimentacio 
orgànica i zones verdes
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EVOLUTIV ITAT

Permanència de l’eix verd. 
Evolució dels usos i mobiliari.

Es proposa un espai capaç de respondre 
a noves activitats, nous estils de vida, 
noves idees.
Un espai capaç de respondre a la 
necessitat de qualsevol moment. Un 
escenari que acull el programa o l’activitat 
que es precisi en un moment concret. 
Una nova plataforma disposada amb 
l’objectiu de rebre a qualsevol ciutadà 
on podra gaudir d’una llibertat sense 
imposicions ni requisits preestablerts.
Gràcies a aquest nou eix verd, es 
produeix una activació d’usos en planta 
baixa i una permeabilitat entre el carrer 

permeabilitat dels usos en planta baixa, relació interior-exterior

activitats simultànies, inclusivitat.

Catàleg mobiliari possible
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Catalogue mobilier
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1.60

2.50

1.00

catalogue mobilier
E 1/50

0 1 m

référence mobilier

E 1/50

Catalogue mobilier

1.00 1.00
1.60

2.50

1.00
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i els establiments que, al participar 
de l’àrea exterior, genera un nou 
dinamisme.
Les directrius organitzatives citades 
anteriorment ens orienten a com 
fer-hi front. La seva zona canviants, 
polivalents, a disposició de nous 
usos i activitats en funció del temps, 
programa, activitat o desig.



6

INTERMODALITAT
Esquema circulacio

contenidors. facilitat camió brossa. 
tenir en compte accessos i serveis.

ACTUAL

PROPOSTA

La nova condició de la plaça és desbancar el tràfic rodat de 
la seva centralitat.
Actualment la gran presencia de cotxes estacionats, motos 
mal aparcades o contenidors forçament visibles ens fan 
concebre la plaça com un magatzem d’objectes inmobils. 
En ella hi trobem un buit, un espai inactiu, un plaça que mai 
ha estat plaça. Mai abans als peatons sels hi havia oferit la 
possibilitat de gaudir d’ella. 

Podem arribar a pensar en la cruïlla com un amenaça, degut 
als vehicles privats que travessen l’Eixample cada dia. 
La proba la trobem en els accessos de l’escola, colocats 
lateralment per tal d’allunyar-se de l’vehicle, principal 
protagonista de la plaça.

mobiliari inclusiu

nova circulacio rodada
nova circulacio vianant

circulacio vehicle privat
circulacio bicicletes
nova circulacio vianant



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS



R

RCTMKPI�GFKHKEKQ�QHKEKPCU

6
'
4
4
#
5
5
#

6'44#55#

%105'..�&'�%'06

41)'4�&'�..74+#
2#7�%.#4ISPASSEIG

 DE GRACIA

VKGPFC�TQRC�OWNVKPCEKQPCN

TGUVCWTCPVG�IWKTKU

VKGPFC�DQNUQU

DCT�DCTTKQ

VKGPFC�GURGEKCNK\CFC

CDQICFQU

CDQICFQU
RCTMKPI�GFKHKEKQ�XKXKGPFCU

R

LQ[GTíC
GPVTCFC

GPVTCFC

GPVTCFC

GP
VT
CF
C

TGUVCWTCPVG�IWKTKU

TGUVCWTCPVG�IWKTKU

GPVTCFC

VKGPFC
DCPEQVKGPFC�TQRC�OWNVKPCEKQPCN

HCTOCEKC

VKGPFC�TQRC

GPVTCFC

HCUV�HQQF

GPVTCFC

HCUV�HQQF DCPEQ

GPVTCFC�QHKEKPCU

VKGPFC�GURGEKCNK\CFC

KPUVKVWVQ

JQVGN
JQVGN

6#:+5

KPIGPKGTQU

2#5#,'

70+8'45+&#&

RCTMKPI�JQVGN
R .#/2+56'4+#

$#4�&'�$#44+1

$#4�

(#4/#%+#

joc
informal

Juego informal propone aprovechar los escombros que resultarán de la 
conversión del asfalto en suelos permeables para generar ejes verdes de 

plataforma única, con pequeñas protuberancias y pendientes, tanto hacia 
arriba como hacia abajo. Esas protuberancias aportan mucho a nivel 

medioambiental, ya que sirven como lugares de retención de agua, y 
aportan mayor volumen de tierra vegetal para las raíces de los árboles.

Esas protuberancias naturales son la mejor manera de organizar un “reco-
rrido jugable”, ya que los pequeños disfrutan jugando en un espacio 

natural, especialmente si tiene desnivel. Este llamado “juego informal” es 
el que desarrollan en la calle mientras pasean y exploran.

Funcionan muy bien para distribuir los usos y funciones de la calle de 
manera !uida, cierta y muy libre. En cada manzana habrá que diseñar (con 
los vecinos y demás agentes implicados) cómo se sitúan, es decir, cómo se 

juega a este juego de informalismo que sin embargo no es informal, ya 
que tiene sus propias reglas de jerarquía y orden.
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informal

Juego informal propone aprovechar los escombros 
que resultarán de la conversión del asfalto en 
suelos permeables para generar ejes verdes de 
plataforma única, con pequeñas protuberancias y 
pendientes, tanto hacia arriba como hacia abajo. 
Esas protuberancias aportan mucho a nivel 
medioambiental, ya que sirven como lugares de 
retención de agua, y aportan mayor volumen de 
tierra vegetal para las raíces de los árboles.

Esas protuberancias naturales son la mejor manera de 
organizar un “recorrido jugable”, ya que los pequeños 
disfrutan jugando en un espacio natural, especialmente 
si tiene desnivel. Este llamado “juego informal” es el 
que desarrollan en la calle mientras pasean y exploran.

Funcionan muy bien para distribuir los usos y funciones 
de la calle de manera fluida, cierta y muy libre. En cada 
manzana habrá que diseñar (con los vecinos y demás 
agentes implicados) cómo se sitúan, es decir, cómo se 
juega a este juego de informalismo que sin embargo no 
es informal, ya que tiene sus propias reglas de 
jerarquía y orden.
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PLATAFORMA ÚNICA CON SECCIÓN LIBRE
PARA TRADUCIR LAS NECESIDADES DEL 
SUBSUELO

La propuesta de juego informal está basada en una 
plataforma única continua a lo largo de todo el eje 
verde en cuestión: es la manera de generar un espacio 
público más accesible y horizontal, así como más 
versátil, libre y cómodo.

Sobre todo, este sistema permite traducir las 
necesidades ecológicas y ambientales de la ciudad: 
suelos permeables, espacio para raíces de árboles con 
porte, humedad, suelos frescos, gestión de aguas vía 
filtración, con un sistema adaptable a cada situación, 
dependiendo de la orientación y soleamiento concreto 
en cada caso. 

Plataformas únicas hay muchas, y no todas aseguran 
un urbanismo de cercanía: pueden convertirse en 
“espacios sin vida”, tener problemas climáticos, tener 
una escala no humana, o generar problemas de gestión 
urbana (como la mala gestión de la recogida neumática 
de basuras).

Las protuberancias y pequeñas pendientes funcionan 
como una de enriquecimiento de la plataforma única, 
con el fin de asegurar que esta sea accesible, universal 
y rica: permite distribuir los usos a lo largo de cada 
manzana, nutriendo a los programas y entradas 
específicas que tiene cada edificio: los DUM no tienen 
que tener toda la calle disponible, así como tienen 
obligación de ir a determinados sitios. 

Dado su caracter “informal”, esas arrugas pueden 
acoger muchas funciones, y cumplir con algunas 
obligaciones, como puede ser generar espacios de 
estancia seguros donde no entra los coches, mejorar el 
comportamiento ambiental de la calle al retener agua, 
generar “salones” y lugares de estancia y charla, etc.

ALGUNAS SECCIONES DE CALLE POSIBLES 

ESTADO ACTUAL
PROPUESTA
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POR UNA CIUDAD BLANDA 
Proponemos cambiar el asfalto, piedra, y losetas que 
conforman las calles actuales por 
Grava y Arena
Micro hormigones y hormigones porosos
Macizos vegetales con tierra y mulch
Panot de flor y sus variantes para diversidad visual 
(botones, guías, etc.)

Eso nos permite gestionar la movilidad por “dominios”- 
dominio del peatón, de algunos coches, MVPs, bicis, carros 
de compra y para niñes, diversidad motora, incluso 
promover formas de estancia, juego, carrera, etc que cada 
cual puede utilizar libremente.

El revestimiento de dichas superficies variará en cada caso, 
pudiendo ser liso y continuo (con hormigón poroso), vegetal 
(fijado con las raíces y otras tecnologías agrícolas) o pétreo, 
aportando materiales que controlan la pendiente y la 
escorrentía

Las montañas realizadas con relleno de escombros 
permiten la filtración y el drenaje del agua, una vez  
estabilizadas. 

micro hormigón:
pavimento liso y continuo, accesible 
también para vehiculos de servicio

inclusión de mobiliario habitual de 
Barcelona: bancos, terrazas, fuentes

grava para las zonas de caída:
pavimento natural, permeable, barato

loseta “panot de flor” y otras para las 
zonas de terraza y de estancia

suelos vegentales, permeables
tierra vegetal, mulch
brezo genista aromáticas PANOTVEGETAL

LISO
CONTINUO
POROSO

ARENAGRAVA

LISO
CONTINUO
POROSO



joc
informalLa principal característica de los ejes verdes es su 

vocación de espacio estancial, hecho que los diferencia 
claramente de las calles que deben servir a la movilidad 
de los distintos modos de transporte. De hecho, la 
vocación estancial de los ejes verdes conlleva que sólo 
desde la perspectiva de la movilidad peatonal estas 
calles sigan funcionando como ejes lineales. 
Contrariamente, desde la perspectiva de la movilidad 
en bicicleta o en vehículo privado motorizado, los ejes 
verdes deben perder su papel de eje para convertirse 
en meras calles de origen/destino.

Nuestra propuesta de diseño se basa en una 
comprensión de los ejes verdes, más que cómo ejes, 
cómo una secuencia de espacios estanciales de 
características heterogéneas y diversas, que sin 
embargo están conectados entre sí

En los cruces entre los ejes verdes y las avenidas 
principales de tráfico (como son Pau Clarís y Roger de 
Llúria) proponemos soluciones ad-hoc para cada caso, 
logrando un flujo de tráfico que no invada el cruce, que 
podrá ser protagonista. De ese modo, evitamos que los 
ejes verdes queden como “callejones vecinales” que 
pueden perder valor rápidamente

Centro vacío

Acumulación de usos
           para servicios

ordenación 
  mobiliarioVertedero de 

 mobiliario

programas 
  estanciales

C O N T I N U I D A D  E J E  V E R D E

Centro lleno

E J E  V E R D E   C O R T A D O

ESTADO ACTUAL
PROPUESTA

CAMBIEMOS EL SISTEMA CIRCULATORIO POR  UN SISTEMA ESTANCIAL



joc
informalSuperando el sistema de bandas, proponemos una 

distribución de usos y programas en el espacio más 
basada en la intensidad necesaria en cada zona de la 
manzana: una ubicación geográfica más que 
topológica, dejando espacios para que todos los usos 
se ordenen, pudiendo convivir. 

Mejorar la calidad de vida en estos ejes refuerza su 
potencial gentrificación si no se acompaña de medidas 
complementarias que se escapan a un concurso de 
diseño del espacio público, pero no a su desarrollo y 
debate posterior, 
sin embargo esta propuesta de espacio público que 
enriquece y sirve a los usos locales y de barrio puede 
ser un buen amortiguador de los efectos nocivos que la 
peatonalización ha tenido en otras ocasiones.

Un eje pausado, para no correr.

Eso quiere decir que la circulación, sus líneas y sus 
bandas, no guía la propuesta; que los vehículos no 
pasan, solo acceden.

Un eje de convivencia, que invita a ser atravesado y 
paladeado.

Permite que la melodía deambule a conveniencia, de 
un lado al otro, de fachada a fachada, en plataforma 
única, sin más canales que los exigidos para el guiado 
de las personas con discapacidad visual. 

Un eje-barrio, en el que lo importante es la interacción 
con su entorno.

Un eje verde en donde lo verde no se alinea.

Sin pentagrama articula lo verde en piezas individuales 
que crean armonía en la disonancia.

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

B I C I S

M O T O S

FAROLA
CASA

OFICINAS PARKING

PARKING

SERVICIOS

TERRAZA

B I C I S M O T O S

M O T O SFAROLA

CASACASA

CASA

CASA

OFICINAS

TERRAZA

JUEGO

BEBES
ESTANCIA

VEGETAL

VEGETAL

VEGETAL

SUPEREMOS EL SISTEMA DE ESPECIALIZACIÓN ESPACIAL POR BANDAS
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REUTILIZANDO ESCOMBROS
Nuestra propuesta consiste en un proceso de 
reutilización de materiales locales: la manera 
más sencilla y barata de reutilizar los escombros 
es no tener que transportarlos, sino almacenarlos 
in situ e ir creando la pendiente con ellos.

La ingeniería civil suele llevar a cabo la operación 
de relleno con lo extraído, así que controla la 
operación  en proceso y costes. Por su parte, la 
parte de vegetación y ajardinamiento podría 
recibir mayor financiación, ya que las operaciones 
que hay que hacer son fundamentalmente de ese 
tipo. 

Este proceso supone la manera que menos 
dañamos el medioambiente.

Este concurso persigue, entre otras cosas que 
nos resultan interesantes, la conversión del 
pavimento de la calle (tanto en calzada como en 
acera) en un suelo permeable al menos en un 
20%.

Eso sólo puede hacerse retirando el asfalto de un 
20% de todas las calzadas:
El concurso calcula una superficie total de unos 
33,4 Ha, de los cuales al menos el 20% será 
permeable:
eso suponen 66800 m2 de suelo permeable. Para 
ello, habrá que romper y quitar la misma cantidad 
de m2. 

Suponemos que se van a desechar los primeros 
20 cmts de profundidad para mejorar 
ambientalmente la ciudad:
tendremos
66,800 m2 * 0,2 m= 13,360 m3 de escombros, 
que nos sirven como relleno para construir 
una gran cantidad de protuberancias, 
con distintos tamaños usos y formas. 

Los parques 
Lineal del Manzanares

y Cerro del tío Pío,
en Madrid,

incluyen montañas 
construidas con escombros



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS
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Plug&Play
Usos diversos

Plug&Play 
Terrasses restauració

Plug&Play 
Accés pàrquing 
Depósit enterrat
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1 PLATAFORMA CENTRAL

FRANJA PERMEABLE, PLANTACIÓ
FRANJA PERMEABLE, PLUG&PLAY

FRANJA ACCÉS EDIFICIS, PAVIMENT REGISTRABLE

FRANJA COMPARTIDA AMB SERVEIS

TERRASSES I PÈRGOLES

ELEMENTS JUGABLES

APARCABICIS
POSICIÓ BICING

CONTENIDORS

ZONES JUGABLES, SAULÓ

CREUAMENT EN PLATAFORMA ÚNICA

13

14

15 ZONES DE CAPTACIÓ SOLAR

COLUMNES DE 12M AMB PROJECTORS

SUPORTS DE L'IL·LUMINACIÓ SOSPESA

CONCURS NOUS EIXOS VERDS - SUPERILLA BARCELONA

requeriment _ 20% s. permeable: 580m

proposta _ s. permeable: 920m2

20% s. permeable: 626m2

s. permeable: 686m2
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   NO VALOR
   MOLT ALTERAT

CIUTAT JUGABLE
ÀREES D'ESTADA I LLEURE
TERRASSES

FONTS DE BEURE
ENLLUMENAT

3  ESTERCÚLIA
4  CASTANYER
5  TELL COMÚ
6  TELL D'ARMENIA
7  OM
X  INDETERMINAT

B. VEGETACIÓ
    COMPARATIU SUPERFÍCIES
    DRENANTS I VEGETADES

A. ARBRAT
    ESTAT ACTUAL

C. REVESTIMENTS:
    PAVIMENTS PERMEABLES I
    IMPERMEABLES.
    LLOSES PREFABRICADES,
    SAULÓ, VERD.

D. PAVIMENTS MINERALS

E. RECORREGUTS DE
    VIANANTS

E. OCUPACIÓ DE L'ESPAI:
    CIRCULACIÓ, DUM,
    TERRASSES, CONTENIDORS

F. APROPIACIÓ DE L'ESPAI,
    ÀREES DE JOC I LLEURE +
    ENLLUMENAT

DUM
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TERRASSES
BICING
APARCAMENT BICI
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ARBRE CONSERVAT
ARBRE NOU GRAN PORT
ARBRE NOU PORT MIG

s. vegetada: 422m2

superficie tram 1: 2.911m2

10% s. vegetada: 291m2

s. vegetada: 370m2

10% s. vegetada: 313m2

superficie tram 2: 3.133m2

CIRCULACIÓ VIANANTS
ZONES NO TREPITJABLES

només
emergéncia
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DE LA DENSITAT VERDA A LA DENSITAT CONSTRUÏDA

EL SUBSÒL TÈCNIC
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SECCIÓ INTERVENCIÓ URBANISME TÀCTIC

SECCIÓ ORIGINAL CARRER

SECCIÓ PROJECTE

VORERA  -  CALÇADA (3 CARRILS + BICI)  -  VORERA 

VORERA+ ZONA VIANANTS - CALÇADA  (1 CARRIL+BICI) - VORERA 

INTRODUCCIÓ 
L’oportunitat de sobreescriure l’urbanisme d’una ciutat sense fer “tabula rasa” està especialment 
indicat en la proposta valenta del concurs Superilla Barcelona organitzat per l’ajuntament. En el cas 
de Barcelona, com a punt de partida, a una organització urbana d’èxit contrastat com l’eixample 
Cerdà, hem de sumar els esforços dels darrers anys per transformar el caràcter dels carrers 
pensats al s.XIX, sotmesos a una circulació monopolitzada per els transport privat. Per tal d’acostar 
la ciutat a l’esperit del Pla Cerdà inicial on la ciutadania era la protagonista, el concurs esdevé 
paradigmàtic. Entrecreuant ambdues realitats, pretenem fer el gran salt que la ciutat es mereix, 
acostant una realitat urbana ancorada en el s.XX, a una ciutat integrada de ple en el s.XXI. 
Aquesta integració passa per fer de Barcelona un exemple de lluita contra el canvi climàtic, liderar 
un urbanisme pensat per les persones de manera socialment justa i inclusiva on el concepte d’allò 
verd esdevé una infraestructura fonamental i repensar una proposta que tingui en compte el vector 
temps, és a dir, no solament pensar en un urbanisme desitjable per les necessitats actuals, sinó 
també entendre estratègicament la ciutat como un ens adaptatiu i de codi obert que permeti 
respondre sense grans inversions als canvis futurs. És per tot això que la proposta que presentem 
posa un peu en la història urbana i l’altre en un desplegament de futurs possibles, ja siguin futurs a 
curt termini o futurs a mitjà i llarg termini.                   
 

CAP EL PLA CERDÀ DE LA BARCELONA XXI: L’Eixample Cerdà va ser dissenyat de manera 
exemplar, havent estat capaç d’adaptar-se al llarg dels 160 anys als successius canvis de model 
de mobilitats, conservant la seva immutabilitat estructural fins avui.  
 

La densitat: cap una densitat verda, recuperant l’essència verda del Pla Cerdà: L’Eixample 
Cerdà s’organitzava segons vials exteriors a les mançanes i intervies verdes arbrades que les 
creuaven. Però la densificació i colmatació dels patis i de les illes per l'edificació perimetral va 
modificar i reduir el sistema de verds previst, deixant els vials exteriors com a únics espais públics 
vegetats. L’estratègia per a una nova configuració ambiental de l’eixample es basa en la 
recuperació dels eixos verds on ara hi ha vials i retrobar així l’essència verda del Pla Cerdà. 

 

El subsòl estructurador d’un nou espai públic, pensar amb l’invisible. Cerdà va pensar en el 
subsòl com element estructurant pel funcionament de l’Eixample, planificant un sistema de 
clavegueram per recollir les aigües dels edificis i les escorrenties dels carrers. Aquesta clara 
infraestructura inicial s’ha tornat molt complexa amb el pas desordenat de tots els 
subministraments urbans i serveis generals pel subsòl. La proposta repensa aquest subsòl per 
construir una base ordenada i resilient al nou eix verd.                  
 

El sòl permeable i clar per millorar la qualitat de l’espai públic i reduir l’efecte de l’illa de 
calor: El procés de colmatació de les illes i la pavimentació dels vials han impermeabilitzat 
pràcticament el 100% del subsòl de la ciutat: la substitució dels revestiments originals permeables 
pels paviments actuals ha afectat negativament la subsistència de les espècies vegetals i les 
aportacions a la capa freàtica. Del cromatisme càlid original (sauló, macadam, terra vegetal) i de la 
pedra s’ha passat progressivament als grisos del panot i al negre dels asfalts, un canvi de forta 
repercussió sobre l’efecte d’illa de calor que és necessari revertir amb l’augment dels verds en tots 
els estrats i amb una proposta de paviments registrables, permeables i de colors clars.      
 

El verd com infraestructura:  L’arbrat de l’Eixample Cerdà ha estat alterat pels successius criteris 
no coordinats de busca de la biodiversitat que han modificat la identitat i la unitat inicials. Proposem, 
a partir dels Eixos Verds, una nova identitat vegetal pròpia recolzada en la identificació de la 
preexistència i en l’aplicació d’un model de biodiversitat que ajudi a singularitzar els diversos eixos 
dins un concepte d’unitat global, que entengui el verd com una infraestructura de ciutat que canvia 
amb les estacions, singularitza els espais a partir dels colors i les formes i els proveu les 
alternances entre sol i ombra que els enriqueixen.   
 

Espai públic relacional. La reconquesta ciutadana de la ciutat:  Els carrers del Pla Cerdà eren 
espais molt neutres, apropiables pels diferents usos lligats al lleure dels ciutadans, que 
gradualment han estat envaïts pel cotxe.  La proposta vol recuperar la neutralitat original i la 
continuïtat estratègica de l’Eixample, afegint la flexibilitat que donen les geometries alternades 
combinades amb un sistema tipus plug&play que incorporin per capes els programes i les 
singularitat de cada tram, creant espais transgeneracionals, segurs, inclusius, amb criteris de 
gènere i d’empoderament ciutadà.   
 
    
 
 

CONCURS NOUS EIXOS VERDS VERDS - SUPERILLA BARCELONA

15.00 m2.50 m 2.50 m 
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LA PERMEABILITAT : FRANGES FILTRATS

EL PAVIMENT CONTINUO I FILTRANT

L’ARBRAT

PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC: UN NOU ESPAI RELACIONAL I SALUDABLE 
La proposta converteix un carrer de plantejament lineal i unidireccional especialitzat en la circulació 
(5m de voreres i 10m de calçada) en un espai públic, confortable, habitable, generador d’usos 
cívics i saludable per a tothom. La proposta vol mantenir l’estratègia de  continuïtat pròpia de 
l’Eixample, amb la flexibilitat necessària per reconèixer i valorar la singularitat de cada tram i dels 
edificis que hi serveixen. El nou espai públic es configura a partir del canvi de la secció del carrer 
cap a una altra de més flexible, estructurada a partir de la permeabilitat del terreny i la organització 
de la vegetació. La secció està composada per dues franges de fluxos de vianants i serveis 
tocant a façana i de cinc franges centrals de la mateixa amplada que donen suport a la 
implantació de la vegetació, als moviments dels vianants, a la circulació lenta  i als diversos 
programes de lleure, intercalats de forma flexible segons les necessitats dels trams i del temps:                 

 

1. Franges dels fluxos: Les franges de 2.5m d’amplada conformen els itineraris al llarg de les 
façanes reforçant l’ús de les plantes baixes i l’accés als comerços i a les entrades als edificis. La 
seva configuració permet reorganitzar els serveis en subsòl de manera racional, registrable i 
adaptable als condicionants actuals i a les necessitats futures. Tots els serveis de subministrament 
es reubiquen en un pluricanal enterrat, registrable en tota la longitud amb un paviment de peces 
prefabricades autoportants.        
2. Plataforma central: La plataforma central de 15m està dividida en 5 espais o franges inter 
relacionats de 3m que l’estructuren a voluntat, amb usos flexibles i adaptats a les necessitats de 
cada tram. Conforma bàsicament el nou passeig urbà verd, eix de connexió entre les illes. Entre 
aquests 5 espais tenim: 
            1 - 

Franges filtrants. Franges permeables de 3m coincidents amb la franja de l’arbrat actual. Són 
veritables rases de plantació per a l’arbrat, arbustives i herbàcies, d’amplada regular i reblertes de 
terra vegetal. Donen suport mitjançant un sistema tipus Plug&Play, format per agrupacions de 
peces prefabricades autoportants i filtrants de 3.0mx0,80m, a les activitats de les plantes baixes, 
adaptant-se a les demandes canviants dels locals i reforçant la relació entre l’espai públic i els 
edificis que el configuren. D’aquesta manera aconseguim la flexibilitat necessària per superposar 
usos canviants en el temps sobre aquesta base de verd filtrant:    
- Crear terrasses de bars i restaurants segons la demanda i respectant les llicències existents. Les 
peces filtrants prefabricades (agrupacions de 3,20m) incorporaran la subestructura i els tendals de 
protecció solar de material tèxtil reciclat amb senyalística unitària per tot l’eix.  
- Crear espais singulars pels ciutadans, com espais de treball a l’espai públic, espais de jocs per 
infants i de repòs sota els arbres. 
- Donar accés als aparcaments dels edificis. Possible ubicació de dipòsits de recollida d’aigües de 
pluja i de reciclatge d’aigües grises dels edificis pel reg de les zones verdes. 
- Propiciar el pas transversal i de continuïtat dels vianants.  
 

Franja central de noves plantacions. Amb les dues anteriors marca la clara aposta de substituir 
l’asfalt pel verd als nous espais públics. La situació al centre del carrer permet la plantació d’arbres 
de gran port que, combinats amb la resta, asseguraran el confort ambiental amb ombra a l’estiu, 
faran d’amortidors acústics i captadors de CO2.        
 

Franges intermèdies. Dues franges que, en maclar-se amb les altres tres,  afavoreixen l’activitat 
de passeig al llarg de l’Eix i conformen espais singulars dins una lògica d’unitat estilística general. 
Una d’elles estarà sempre lliure per tal de facilitar la circulació de servei, compartida amb bicicletes i 
vianants i amb velocitat limitada a 10km/h. Des d’ella s’accedeix als aparcaments dels edificis, als 
espais DUM d’horari restringit, s’acosta els veïns amb dificultats als seus domicilis i es dóna pas als 
serveis d’emergència i manteniment. Cada illa tindrà la seva via de servei, que serà discontinua 
entre trams i prioritzarà el pas dels vianants en detriment del vehicle.  
 

Aquestes 5 franges donen peu a espais de trobada agrupats i dispersos, d’experiència individual i 
col·lectiva, relacionats amb arbrat i vegetació, allunyats dels carrers perpendiculars de circulació 
rodada per tal d’obtenir un millor confort acústic i relacionats amb els edificis, amb els programes de 
plantes baixes o amb els elements singulars en el traçat de l’Eixample (passatge Méndez Vigo). 
 

Les seqüències alternades entre superfícies de sauló, lloses permeables, registrables, les peces 
prefabricades i parterres vegetals es poden repetir de maneres diverses  al llarg de l’Eix Verd en 
funció de les característiques de cada tram El sistema de paviments de llosa prefabricada amb un 
40% de reciclat formalitza les continuïtats directes entre els espais, remarcant les seves 
singularitats. Els volums “plug&play”, unificats en tot l’Eix serviran també per la incorporació dels 
quioscs, serveis públics o possibles espais coberts acordats amb els veïns (secció panell). 
 

EL PAVIMENT MINERAL CONTINUO
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ARBRAT ACTUAL LINEAL HETEROGÈNI

PLANTACIONS  D’ARBRAT CENTRAL DE PORT GRAN

PLANTACIONS. PORT MITJA

INTRODUCCIÓ DEL COLOR
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La claredat estratègica del projecte permet incorporar els elements estructuradors i estratègics de 
tot l’eix amb una gran flexibilitat i adaptabilitat a les singularitats de cada tram i en el temps, creant 
espais lliures d’ocupació ocasional amb diversos usos com fires o concerts, usos més lúdics i 
relacionals que fomentin la imaginació, la creativitat, el joc espontani i l’empoderament ciutadà amb 
els criteris de gènere que estableix el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana.  
 
LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL: EL VERD COM A INFRAESTRUCTURA 
El verd pren el protagonisme en els nous Eixos Verds: la proposta que presentem  té capacitat per 
superar les demandes de mínims de permeabilitat i de plantació amb una estratègia basada en les 
franges filtrants descrites, adaptable a cada tram segons les seves permanències i necessitats. En 
els dos trams desenvolupats arribem a 0,31 i 0,22 de permeabilitat i a 0,22 i 0,12 de superfície 
vegetada respectivament. (esquema B). 
 

AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARBRAT: Fins ara s’ha aplicat el concepte de 
Biodiversitat amb la plantació de diverses espècies, donant al medi urbà una imatge 
excessivament heterogènia, poc unitària i que comporta diversos problemes de gestió. Mantindrem 
la massa arbòria a través de les següents accions (esquema A): 
 

Arbres de bona mida i en bon estat: Es mantenen per preservar la significació de l'arbrat de 
l'Eixample i reforçar la idea de permanència, però caldrà rejovenir-los amb un tractament radicular, 
descompactació i retirada, amb el sistema Airspade o similar, dels primers centímetres de sòl  i es 
reblirà amb terra vegetal, ja que tots aquests arbres pertanyen a la franja filtrant vegetada descrita 
anteriorment. El paviment en aquesta franja és autoportant, i no afecta la continuïtat del canal 
vegetal. En el cas dels xamfrans, l’entorn de l’arbre es sanejarà en una superfície de 12m2 i es 
reomplirà amb grava en les parts pavimentades.  
 

Arbres de plantació recent: Es realitzarà el seu trasplantament a uns altres indrets si tenen la 
mida i condicions adequades que el permetin. 
 

Arbres de valor baix i molt alterat. Es suprimirà l’arbrat amb greus alteracions estructurals quan, 
pel seu mal estat fisiològic o el seu baix valor, es vegi inviable el seu manteniment i recuperació 
       
UN NOU CONCEPTE DE BIODIVERSITAT: El nostre concepte de Biodiversitat consisteix en fer 
coincidir tots els estrats vegetals de la natura (arbori, arbustiu i herbaci) en els Eixos Verds. Cada 
estrat tindrà la seva funció estètica i ambiental, completant així un nou ecosistema urbà. 
 

-S'establirà una nova estratègia de selecció de les espècies i de distribució de l'arbrat segons la 
seva funció específica en l'espai urbà per obtenir així els màxims beneficis ambientals. 
-Es prioritzarà l'ús d'espècies de port gran, arbrat estructural més centrat i agrupat en la franja 
central i altre arbrat de port mitjà, en substitució de l'arbrat suprimit en les alineacions existents. 
 

L'arbrat estructural donarà continuïtat a l'eix garantint ombra i confort a l’estiu, mitigant l'efecte illa de 
calor i donant refugi a la fauna, entre altres beneficis ambientals. Per tal de reforçar el sentit de 
permanència i continuïtat amb l’existent, l’arbrat estructural es basarà en les espècies dominants a 
l’Eix -lledoner (Celtis australis) i plàtan comú (Platanus acerifolia)-, acompanyades d’una tercera 
espècie com l’erable argentat (Acer saccharinum) o el freixe de fulla gran (Fraxinus exclesior 
‘Westhof’s Glorie’) amb important interès ornamental per la coloració tardorenca de les seves fulles. 
L'arbrat de port mitjà, proporcionarà identitat a cada tram i es situarà principalment a la franja més 
propera a les façanes. Seran espècies de tipus ornamental, amb floracions vistoses i prolongades, 
com la sapinde de la Xina (Koelreuteria paniculata), la noguerola de la Xina (Pistaceachinensis), la 
perera de Callery (Pyrus calleryana ‘Chabticleer’), etc. (esquema B) 
 

Els parterres estaran formats per dos estrats, combinant l'arbustiu i l'herbaci. Predominarà una 
plantació en blocs formats per diversos grups d'espècies arbustives o mates i subarbusts, espècies 
rústiques i resistents a les condicions i pressions urbanes, que donaran estructura i permanència 
als parterres. S'hi intercalarà entre grups d’arbusts una matriu d'herbàcies perennes que oferirà 
estacionalitat i color al parterre. Les espècies seran més aviat petites per no generar barreres 
visuals. Es prioritzarà l'ús d'espècies de baixes necessitats hídriques, de manteniment i tolerables a 
diferents tipus d'assolellament. 
 

Tant en els parterres com en els escocells es donarà preferència d'herbàcies perennes amb 
floracions prolongades i riques amb nèctar per atraure i alimentar a la fauna auxiliar en línia amb el 
que preconitza el projecte ‘Escocells Vius’ promogut per l'Ajuntament de Barcelona. 
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SITUACIÓ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

SEGONA FASE PLANTACIÓ. ARBRAT PORT MITJÀ  A FAÇANA

PRIMERA FASE DE PLANTACIÓ. ARBRAT PORT GRAN CENTRAL

ELIMINACIÓ D’ARBRAT ACTUAL EN MAL ESTAT

SITUACIÓ DIPÒSITS RECOLLIDA AIGÜES
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Les noves plantacions: La proposta converteix els carrers actualment de circulació en espais 
agradables per als vianants, canviant l’esquema d’arbrat lineal per un altre d’arbrat concentrat 
(l’arbre generador de llocs d’encontre). Es plantaran arbres de port gran i estructural en la zona 
més allunyada de façana. La posició del nou arbrat es regirà per la matriu de l’arbrat original del Pla 
Cerdà, oferint de forma ordenada i estructurada un gran nombre d’espais de nova plantació.  
 

La importància del subsòl: El tractament del subsòl urbà farà compatibles les necessitats de  
desenvolupament radicular òptim dels arbres amb les condicions tècniques dels espais urbanitzats. 
Es preveu que el subsòl (12m2) dels àmbits pavimentats al voltant dels nous arbres en posició 
central estigui format per sòl estructural que satisfaci les necessitats de càrrega del paviment i 
permeti el desenvolupament radicular sota el mateix. Es basa en una barreja de graves i terra 
vegetal compactada al 95% de Pròctor, permetent el creixement de les arrels dels arbres. 
L’estructura de graves proporciona estabilitat de càrrega i crea els espais pel moviment de l’aire i 
de l’aigua. Sota el paviment mineral es preveu una capa de graves que impedeix la pujada dels 
arrels. Els parterres enjardinats i amb arbrat, sense condicionants de càrrega, es rebliran amb terra 
vegetal, de textura franc-sorrenca.  
 

Estratègia de l’evolució de la vegetació en el temps: La transformació del concepte de 
vegetalització i renovació de l’arbrat existent serà progressiva, treballant per trams i en fases 
successives segons els temps de les plantacions actuals i futures: 
1. Eliminació d’exemplars més deteriorats i trasplantament fóra de l’àmbit dels arbres de recent 

plantació i adults en bones condiciones d’espècies no predominants. Es realitzarà treballs de 
millora radicular en els exemplars a preservar. 

2. Primera fase de plantació amb arbres de port gran en la zona central i muntanya de l’ Eix. 
3. Una segona fase d’eliminació dels darrers exemplars menys deteriorats. 
4. Segona fase de plantació amb arbres de port mitjà, principalment damunt la línia de façana, en 

substitució dels suprimits però no necessàriament en la mateixa posició.  
 
EL CICLE DE L’AIGUA La vegetalització proposada va lligada als conceptes de permeabilitat, 
recollida i tractament de les aigües de pluja i de filtració al subsòl. L’estratègia de franges filtrants 
que recullen l’aigua de les escorrenties superficials, dels tractaments de descompactació i drenatge 
al voltant dels arbres existents, del concepte de paviments prefabricats permeables damunt les 
franges filtrants, dels àmbits de subsòl reblerts amb sòl estructural drenat de manera estudiada per 
retenir i, en el seu moment, filtrar l’aigua al terreny és un dels principis bàsics d’aquesta proposta. 
Els ratios de permeabilitat i vegetalització dels Eixos Verds proposats ultrapassa els demanats, 
com explicat anteriorment.(esquema B). 
 

Recuperació d’aigua: Les condicions de l’Eix Verd augmenten significativament el consum 
d’aigua per tram. Per això plantegem la recuperació d’aigües pluvials amb dipòsits soterrats sota 
elements autoportants plug&play per abastir les necessitats en tot l’eix que, juntament amb 
l’augment de la superfície filtrant permetrien regular l’acumulació d’aigües en episodis forts de pluja.  
És un fet que, donat el règim de pluviositat de Barcelona, els dipòsits poden romandran buits molt 
de temps. Per evitar-ho proposem, en una segona fase, implicar els edificis de l’eix verd 
incorporant-los en sistemes d’aprofitament i depuració d’aigües de pluja i grises, per augmentar així 
l’aigua recuperada i reincorporada al cicle (escenari futurible ja que pocs edificis de l’eix tenen una 
separació d’aigües). Les franges filtrants tindran també opció de fer la funció de tractament biològic 
de grises.  
 

Aigua per beure: A dia d’avui, beure aigua a l’Eixample és molt complicat. Per tant, es planteja la 
recuperació  de les fonts públiques que permetran millorar la sensació de confort dels vianants, 
reduint l’estrès tèrmic i guanyant hores d’ús i de joc pels espais en èpoques estivals. 
 
L’ENERGIA, UN EIX AUTOSOSTENIBLE: Proposem un Eix Verd autosostenible, que mitigui els 
efectes d’illa de calor i la contaminació ambient i que generi energia a partir de fonts renovables i 
sense emissions locals. Els xamfrans de la banda muntanya-Besós, amb orientació sud, són els 
millors emplaçaments per la captació solar.  Plantegem pèrgoles - arbres fotovoltaics escultòrics 
per generar electricitat verda, protegir de la radiació solar amb un element generador d’energia 
neta singular, divulgador i representatiu de cada encreuament. La pèrgola o conjunt de pèrgoles de 
40m2 de superfície total genera 8.000 kWh/any d’electricitat i permet alimentar la nova il·luminació 
del tram de tecnologia LED. Ampliant a 80m2 de captació podríem incorporar també a l’enllumenat 
públic altres serveis com càrregues de vehicles elèctrics municipals o directament injectar a la 
xarxa. 
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LA  PERMANÈNCIA

ZONA CONFORT ACÚSTIC

ILLA DE CALOR À BARCELONA
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L’ENLLUMENAT, UNA MALLA FLEXIBLE: La proposta canvia la tipologia amb lluminàries a 
dues alçades, pensada per a una il·luminació viaria lineal de vorera i calçada, per una nova de més 
baixa (5m), penjada en retícula de cables, compatible amb l’arbrat i pensada pel vianant, amb una 
repartició més flexible i adaptable a les necessitats dels espais en el temps. Creant un sostre 
lumínic uniforme aconseguim una millora en la percepció de seguretat de l’espai públic. Als 
xamfrans es proposa 4 columnes de suport de projectors a interdistància de 20m i alçada de 12m, 
que remeten a la geometria de l’Eixample i garanteixen el bon nivell lumínic en l’encreuament. 
(esquema F)  
 
EL CONFORT AMBIENTAL  
Un bon espai públic passa inexorablement pel bon confort ambiental. Ho aconseguim millorant la 
qualitat de l’aire, el confort tèrmic durant tot l’any i la reducció de l’efecte illa de calor. 
 

Qualitat de l’aire: Barcelona incompleix encara els llindars d’emissions contaminants nocius per la 
salut pública. Restringir als Eixos Verds el trànsit als vehicles estrictament necessaris és 
imprescindible. També es plantegen mesures addicionals enfocades a la reducció del CO2 i dels 
gasos d’efecte hivernacle. En aquesta línia, seleccionem l’arbrat de fulles grans, maximitzant la 
captació de CO2 i de partícules per m3 d’espai ocupat, i la capacitat d’evapotranspiració de la 
coberta vegetal. La captació de CO2 es complementarà amb l’ús de materials reciclats i reciclables 
reforçant la circularitat, potenciant el valor residual dels elements i reduint l’impacte ambiental 
associat al CO2. També es farà servir en aquest sentit acabats fotocatalítics per a la 
descomposició del CO2. En el projecte s’elaboraran indicadors específics per poder mesurar 
l’impacte de les estratègies genèriques i les solucions particulars als diferents arquetips de carrers. 
 

Reducció de l’efecte illa de calor: La temperatura al centre de Barcelona és, durant les nits 
d’estiu, superior a la de les rodalies en el 90% de les nits. I amb diferències que poden superar els 
7.5ºC. L’epicentre tèrmic d’aquesta illa de calor és situa a la Plaça Universitat. Plategem les 
mesures següents per mitigar aquest efecte: 
 

1. Protecció natural contra la radiació solar: es planteja arbrat de fulla gran, sobretot en 
les franges central i muntanya per reduir la captació de la radiació solar dels elements 
constructius i permetre als vianants protegir-se del sol als mesos estivals. 
2. Protecció tèxtil contra la radiació solar: amb elements de protecció retràctils i tèxtils 
reciclats en plataformes plug&play de bars, restaurants i altres usos, millorant el confort 
tèrmic a l’estiu.  
3. Els arbres i l’evapotranspiració: la tria de l’arbrat potencia l’evapotranspiració i el 
refredament evaporatiu dels ambients, així com l’efecte de la captació de CO2. 
4. Superfícies poroses: L’ús de la terra i la vegetació, així com materials de menor 
densitat que el formigó redueix la capacitància tèrmica total de les superfícies exposades 
a la radiació i per tant, redueix la radiació nocturna d’aquests elements cap a l’ambient. 
 

L’absorció acústica   
Segons estudis de l’ISGlobal, 1 de cada 5 persones està exposada a nivells de soroll superiors als 
límits de l’OMS (55Db) a Europa, un soroll causat principalment pel trànsit de vehicles. És per això 
que els espais d’estada i joc, s’allunyen de les cruïlles d’intersecció i es planta arbrat com a barrera 
sònica. Es farà servir paviment fono absorbent per completar l’efecte d’esmorteïment que ja 
realitzen la terra vegetal i de sauló, a més de la vegetació. 
  
LA NOVA MATERIALITAT. L’EIXAMPLE, GENERADOR DE NOUS MATERIALS: L’estratègia 
plug&play apunta directament a la necessitat de un sistema pluridimensional de paviments que 
doni identitat comú als espais diversos que conformen l’Eix, adaptant-se als requeriments de cada 
un d’ells. A partir del panot,  paviment “inventat” per l’Eixample, característic d’aquest i extrapolat 
després a tota la ciutat, cal fer una reinterpretació de la seva essència formal, funcional i 
d’economia de mitjans, introduint el valor de permanència en el desenvolupament de la proposta. 
Hem de fer un pas endavant per trobar el nou material que respongui als requeriments normatius 
actuals, a les diverses sol·licitacions funcionals d’aquesta proposta i a les demandes 
mediambientals de reciclatge i aprofitament dels materials a substituir. Proposem un material petri 
artificial que contingui en un 30-40% material de reciclatge d’aquest panot preexistent i la solera 
que l’acompanya. Les lloses autoportants i permeables (perforades) de 3,0mx0,8m, el paviment 
autoportant registrable de la franja de fluxos, de 0,8mx0,6m i les lloses de mòdul 0,2m formalitzen 
les continuïtats directes entre els espais, remarcant les seves singularitats (esquema D). 
 

POSICIÓ LLUMINÀRIES EN TRIANGULACIÓ
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EL VALOR DE LA PERMANÈNCIA, LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
L’Eix Verd aprofita l’existència de singularitats arquitectòniques, patrimonials o funcionals per 
remarcar-les i convertir-les en oportunitats espacials que, segons cada tram concret, aniran més 
enfocats als infants, o al jovent o a la gent gran. La proposta vol recuperar l’essència verda de 
l’Eixample original i mantindré la memòria de la seva evolució de 160 anys donant valor i 
incorporant al nou Eix Verd les seves singularitats. 
 
L’ACCÈS I ELS SERVEIS: L’ IMPORTÀNCIA D’ALLÒ INVISIBLE 
 

L’organització dels serveis en subsòl: A la secció característica de Consell de Cent trobem els 
serveis de gas, aigua, baixa i mitjana tensió, telefònica i enllumenat. El clavegueram passa a més 
de 5m de profunditat pel centre de la calçada actual. La proposta racionalitza la disposició dels 
serveis existents per actuar-hi sense trencar paviments ni malgastar recursos ni temps: introduïm el 
concepte de “sòl tècnic urbà” en la franja de fluxos de 2.5m a tocar de façana, amb un accés 
registrable a totes les instal·lacions. La franja constituirà una xarxa mallada de serveis connectats 
als edificis al servei a manera d'un plug&play. El sòl tècnic urbà es materialitzarà amb 
canaletes tricel·lulars prefabricades (1,60m d'ample x 2,50m de longitud) que serviran de suport a 
unes llosas prefabricades autoportants registrables de pedra artificial feta a partir de panot reciclat 
(30-40%) de mides 0,8x0,6m. La disposició dels serveis en la franja seria la següent : 
- En els primers 1,6m, corresponents a la canaleta multiserveis, es disposaria de la baixa tensió,  

mitja tensió, gas i aigua. S'han previst quatre canals de 0,40 ample per 0,90 de profunditat.  
- Els 0,8m següents els ocuparia un prisma convencional de telefònica. Les lloses de paviment d3 

0,8x0,6 es recolzarien, en aquest cas, sobre el prisma. 
 

Les escomeses des de la canaleta es farien a partir d’una secció oberta transversal sobre canaleta 
reticular. Aquest sistema, enfront d'altres més rígids com les galeries de serveis, té la flexibilitat 
d’una possible implantació gradual de xamfrà a xamfrà la modificació o implantació d'un servei.  
Aquest sistema, de menys cost respecte a les galeries de serveis, permet una implantació mes 
sostenible econòmicament. A la plataforma central s’ha previst la reserva dels serveis comunitaris 
com district heating, fibra òptica municipal, semàfors, enllumenat, CCTV, residus i d’altres futurs. 
Els elements singulars de grans dimensions (estacions transformadores, cambres de regulació de 
gas, cambres de telefonia de gran dimensió, quadres de maniobra i control, etc. ) es disposaran en 
els xamfrans.  
 

Garantir l’accés dels vehicles. Àmbit de servei: Una de les franges intermèdies de la plataforma 
central serà compartida amb les circulacions puntuals dels vehicles motoritzats. Aquest pas 
coincidirà amb la franja costat mar (menys assolellada), al nivell de tota la plataforma, sense cap 
element necessari de senyalització perquè la franja serà diàfana, útil per al pas simultani de 
vianants, ciclistes i vehicles ocasionals a velocitat màxima de 10km/h. Proposem una posició fixa 
d’aquesta funció al llarg de tot l’eix i , per no fomentar la continuïtat de circulacions, amb sentits de 
circulació contraris per cada tram consecutiu (esquema E2).  
 

L’encreuament amb el carrers. El xamfrà:  L’encreuament dels carrers conforma, un cop 
revertida la geometria en xamfrà de les voreres, un gran espai comú que, proposem, sigui creuat 
per la circulació perpendicular en plataforma única, expressió de la prioritat dels vianants al llarg de 
la totalitat de l’Eix. L’espai públic lineal s’expandeix en arribar als creuaments guanyant en 
perspectiva i capacitat i facilita l’articulació dels moviments dels vianants, que s’apropen per creuar 
el vial i es reparteixen després al llarg dels eixos (esquema E1) 
Els espais “xamfrà” es configuren de manera que els usos actuals generals i relacionats amb 
alguns programes –institut, hotels- (excepte la terminal d’autobusos) hi tinguin cabuda, canviant la 
lògica geomètrica en funció de quins són els vials servidors d’aquests usos. L’organització 
d’aquests usos i dels fluxos de vianants i serveis, evitant els girs dels vehicles damunt els passos 
de vianants, donen preserven la prioritat de pas d’aquests.   
Les zones reservades per la distribució de mercaderies es distribueixen segons dues opcions:  
-Zones DUM de màxim 30 minuts d’estada situades al creuament amb l’eix vertical, fora de l’Eix, 
-Zones DUM en horari restringit, que es situaran al propi Eix entre els arbres centrals, sense 
necessitat de marcar cap zona estrictament reservada, ja que fora d’horari serà una zona de 
passeig i estada de vianants al igual que la resta de l’Eix. 
Es proposa que els contenidors soterrats de brossa i selectius es situïn als creuament dels carrers 
(2 ubicacions de 5 unitats cadascun), del costat dret del sentit de circulació, evitant així el pas 
regular de camions de la brossa damunt l’Eix Verd.   
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AJ BARCELONA – BIMSA. CONCURS NOUS EIXOS VERDS 
LEMA RAMBLA VERDA DE CONSELL DE CENT 

“El andar es un acto cognitivo y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio natural 
como el antrópico. (...) el acto de deambular no sólo como una herramienta de configuración del paisaje, sino como 
una forma de arte autónoma, un instrumento estético de conocimiento y modificación física del espacio atravesado 
que pasa a convertirse en intervención urbana. (...) en todas las épocas, el andar ha producido arquitectura y 
paisaje”. Texts de síntesi del llibre Walkscapes de F. Careri, Ed GG 2013. 

“Walking is first and foremost a type of transportation, a way to get around, but it also provides an informal and 
uncomplicated possibility for being present in the public environment.(...) Walking demands space; it is necessary to 
be able to walk reasonably freely without being disturbed, without being pushed, and without having to maneuver too 
much”. J. Gehl Life Between Buildings, Using public Space 

“Streets and their sidewalks, the main public places of a city, are its most vital organs. Think of a city and what 
comes to mind? Its streets. If a city's streets look interesting, the city looks interesting; if they look dull, the city looks 
dull” l. J. Jacobs. The Death and Life of great American Cities, 

“Walkability is really just shorthand for everything that creates a neighborhood’s desirable character: the quality of 
architecture, density, humane streets featuring pedestrian-oriented design, mixture of uses, and proximity to parks and 
usable public space”. M. Lydon & A. Garcia. Tactical Urbanism, 2015 

“Un voyage, fût-il de mille lieues, commence sous votre chaussure”. Confuci. Je ne suis qu’un piéton, rient de 
plus”. Rimbaud. “Marcher est peut-être le geste les plus trivial, donc les plus humain”. Barthes. “Peut-être la marche 
est-elle la meilleure façon d’apréhender le monde, à vitesse humaine”. J. Barozzi. Le goût de la marche. M de France. 

“Caminar nos introduce en las sensaciones del mundo, del cual nos proporciona una experiencia plena sin que 
perdamos por un instante la iniciativa”. D. Le Breton. Elogio del caminar. Siruela. 

 
1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PRINCIPALS: BARCELONA CIUTAT DE PASSEJOS 
Barcelona és ciutat de passejos, de diferent tipologia i dimensions, en tot tipus de contexts, urbans, paisatgístics 

i oberts als paisatges: avingudes, passejos, bulevards, rambles, passejos marítims, places entre passejos, molls del 
Port Vell, passejos de les Aigües, permeten i encoratgen l’acte cívic de caminar, de desplaçar-se a peu, de passejar, 
de badar, de connectar diferents punts, equipaments, parcs, barris, districtes, i al mateix temps, convertir-se en 
referents urbans, en espais de identitat urbana, on es fonen totes les activitats cíviques i ciutadanes, des del comerç 
de proximitat, mercats, comerços emblemàtics, als equipaments como biblioteques, centres cívics, hospitals, 
monuments, parcs, i la connexió il·limitada entre diferents espais públics, que creen una xarxa que qualifica tota la 
ciutat. Els ciutadans omplen els passejos caminant i passejant, durant tot l’any. I sobre tot caminar, passejar, 
desplaçar-se a peu, gaudir de la ciutat pacificada, equitativa, dels seus espais públics únics, dels seus cels i dels 
seus arbres...de la seva arquitectura, dels seus paisatges, de vistes properes i llunyanes, de les seves gents... a peu, 
el sistema de mobilitat més antic i també el més contemporani i permanent, el més adient per a tothom, a peu, 
percebent la ciutat a la velocitat més adient, sense estris estranys, siguin elèctrics i de darrera generació, simplement 
a peu, caminant, passejant, en silenci, conversant... tots som vianants... espais també de trobada, de civisme, de 
creació de la identitat i de la memòria col·lectives. Enriquir l’estructura d’espais públics pacificats i vianalitzats a 
l’Eixample és continuar una estratègia de millora constant de la ciutat i enriquir la manera com els espais públics de 
Cerdà qualifiquen i aporten identitat a l’adn de Barcelona, permetent també millorar la manera com els ciutadans es 
mouen per la ciutat. El Portal de l’Àngel és un exemple reconegut i paradigmàtic de creació de nou espai públic 
vianalitzat amb una gran capacitat de transformació totalment positiva de totes les funcions urbanes, inclòs el comerç 
de proximitat, que es reforça situat en un espai públic per a vianants, connectat en continuïtat amb una trama d’altres 
diferents espais públics també per a vianants, places i carrers. Un altre exemple molt positiu d’eix històric amb 
identitat vianalitzat és el carrer Major de Sarrià i la plaça de Sarrià. 

 
2. LA RAMBLA COM A PASSEIG CENTRAL PLE DE GENT PASSEJANT 
De les diferents tipologies de passejos de la ciutat i del seu context, les diferents rambles sintetitzen les qualitats 

dels millors espais públics i cívics, sent la principal característica l’espai central de passeig, espais lineals i il·limitats 
emmarcats per arbres proporcionats que filtren la presència dels edificis creant un espai urbà generat per l’estructura 
d’arbrat que ombreja l’espai, emmarca el cel i matisa els dos plans de les façanes, i definit també per la continuïtat 
il·limitada del pla del paviment; l’espai públic de passeig situat a l’àmbit central del carrer suposa una transformació 
radical i posa en valor tota la qualitat espacial, urbana, de l’espai públic amb passeig central: la Rambla de Catalunya 
i la Rambla del Poble Nou són dues rambles diferents i representen la seva capacitat de qualificar i aportar identitat a 
dos barris diferents situats a la trama de l’Eixample, sent al mateix temps eixos comercials, eixos amb una gran 
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identitat, amb edificis emblemàtics, i connectors de diferents àmbits, barris i districtes de la ciutat, són dos espais 
públics de gran qualitat i formen part de la identitat de la ciutat, i són també espais públics plens de gent passejant. 

La Rambla de Catalunya connecta el bulevard de la Diagonal amb la plaça de Catalunya i les Rambles, formant 
un eix il·limitat de passeig i amb una gran capacitat comercial i d’identitat; la Rambla del Poble Nou connecta el barri i 
el parc del Clot, a través de la Gran Via, amb la Diagonal, amb Pere IV, i travessant i qualificant el barri del Poble 
Nou, arriba al Parc del Poble Nou, al Passeig Marítim del Bogatell i al mar. La Rambla de Catalunya té 30m 
d’amplada i l’estructura d’arbrat formada per til·lers, i va ser el primer espai públic de Barcelona on es va implantar el 
sistema de guals 120 per a l’accessibilitat universal, que s’ha estès però tot arreu. La Rambla del Poble Nou és l’eix 
cívic del barri, és una rambla creada el 1886 dintre de la trama de l’Eixample i situada en un carrer de 20m d’amplada 
amb l’estructura vegetal de plàtans separats uns 7,20m, és un eix cívic pacificat amb caràcter de passeig per a 
vianants, amb una forta presència d’arbrat, que crea la seva identitat de rambla, amb accés de vehicles només per a 
veïns i per a ciclistes per als espais laterals al passeig central. La rambla té uns espais públics puntuals i 
característics que la pauten, que són part de la continuïtat de l’espai de passeig i la fan única reforçant la seva 
identitat i especificitat, i que son les places circulars i ovalades situades a les cruïlles amb els carrers transversals i 
que suposen els primers espais públics 100% per vianants situats als encreuaments de la trama de Cerdà. Són 
autèntiques illes de civisme, on la rambla s’amplia, són espais de passeig, de trobada, d’estada, amb vegetació que 
crea un contrapunt tant en l’estructura d’arbrat com en les superfícies drenants plantades. Les dues rambles tenen 
peces d’art públic que les qualifiquen aportant identitat, algunes peces estan situades a l’eix dels passejos centrals, i 
altres estan situades en posicions laterals al passeig central. 

Altres rambles situades a la trama Cerdà completen el ventall de diferents eixos amb passejos centrals: la 
Rambla de Guipúscoa, rambla horitzontal paral·lela al mar, qualificada amb art públic contemporani. La rambla de la 
Diagonal des de Glòries cap al nord, excel·lent variant de la tipologia rambla, posa en valor el rol de Diagonal com a 
eix que aporta identitat i estructura el 22@. Altres eixos similars i vianalitzats completen el resum sintètic de 
referències d’espais públics per a vianants, espais de passeig, com el carrer Rogent de 12m d’amplada, amb 
lledoners plantats a 6m, i que és un petit eix comercial i cívic totalment per a vianants, que uneix els barris del Clot i 
Camp de l’Arpa apropant-los al Guinardó. En aquest carrer per a vianants, essent estret, l’accés puntual de vehicles 
per a veïns s’efectua pel passeig central a velocitat mínima, donat el caràcter totalment vianalitzat, ja que no hi ha 
espai suficient als laterals. Un altre exemple de rambla totalment vianalitzada prop de Barcelona és la Rambla de 
Vilanova, eix central que travessa, qualifica i estructura el centre de la ciutat i connecta amb el port. La Rambla de 
Girona és una altra referència d’eix cívic central totalment per a vianants que aporta identitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. LA RAMBLA VERDA DE CONSELL DE CENT: EIX VERD, CORREDOR VERD URBÀ, JARDÍ LINEAL 
Proposem que el carrer Consell de Cent sigui la Rambla Verda de CdCent, eix per a vianants al 100%, una via 

verda urbana que, travessant tot l’Eixample, connecta el Parc de Joan Miró amb el Passeig de Sant Joan (amb l’eix 
verd Ciutadella-Lluís Companys-P S Joan-Pi i Margall), amb el Parc de les Glòries, amb el passeig central de la 
Meridiana i amb la Rambla d’Aragó i de Guipúscoa, i permet crear un eix verd-connector de passeig per a vianants, 
un passeig horitzontal amb identitat, que estructura i qualifica el centre de l’Eixample, i es prolonga cap al nord-est en 
un sistema il·limitat de passejos, el que li aporta sentit i funcionalitat com a connector verd urbà.  

La proposta transformadora i viable que el carrer Consell de Cent sigui la Rambla Verda de Consell de Cent, 
permet crear una rambla horitzontal amb un passeig central continu per a vianants definit per dues franges laterals 
discontínues drenants i de vegetació, mantenint la qualitat, continuïtat i dimensions de les voreres laterals que són 
part de la identitat de l’Eixample. La relació 5+10+5m dels carrers de l’Eixample, amb el 50% de l’espai dedicat als 
vianants i el 50% als vehicles, passa a ser 20m i el 100% per als vianants, amb una relació 3,4+3,4+6,4+3,4+3,4m, 
amb 13,2m d’amplada dedicats als espais de passeig, i 6,8m dedicats a les superfícies vegetals i drenants i als 
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espais d’estada i per a terrasses, jocs... un 66% de superfície d’espais per a passejar totalment per a vianants i un 
33% de superfície d’espais vegetals i d’estada, amb un 21% de superfície vegetals i drenants.  

La tipologia de Rambla, millorada amb el qualificatiu de Verda i vianalitzada, és l’espai públic que estructura, 
pacifica  i qualifica el centre de l’Eixample, amb un eix vianalitzat horitzontal que es complementa amb els eixos 
verticals pacificats, afavorint l’acte cívic de caminar, de passejar i posant en valor la bellesa i les qualitats urbanes del 
carrer Consell de Cent, d’un carrer de l’Eixample. Un nou concepte de jardí lineal. 

Passejar pel centre del carrer és una transformació radical que obre als vianants la percepció de la qualitat 
del carrer de l’Eixample i posa en valor totes les seves característiques intrínseques i úniques; els arbres, les façanes 
dels edificis i les seves relacions espacials es perceben d’una nova manera, les seves proporcions són revelades, la 
llum que filtren els plàtans i el cel que emmarquen transformen el carrer en la Rambla Verda de Consell de Cent, en 
un jardí lineal. La posada en valor del carrer amb els elements intrínsecs de l’espai públic, la creació d’un pla articulat 
en la combinació flexible i abstracta de paviments i verd, un pla ben construït, i una estructura vertical formada pels 
arbres proporcionats i pels elements d’enllumenat, creant un espai diàfan i il·limitat, un buit qualificat que integra tots 
els elements, i on la bellesa es posa en evidència, on la gent passejant omple el carrer gaudint de les seves qualitats 
úniques, les del nou jardí lineal amb les plantes baixes activades amb els comerços de proximitat i despatxos, etc que 
aporten la barreja funcional imprescindible durant tota la jornada. Un jardí lineal, un passeig per vianants, integrat 
entre edificis actius. 

El carrer Consell de Cent com a Rambla Verda 100% per a vianants. Els carrers per a vianants són els 
exemples que expliquen que la transformació necessària i transformadora és viable i totalment positiva. El concepte 
transformador és crear un eix verd 100% per a vianants, una rambla verda, un jardí lineal, que connecta dos grans 
parcs de la ciutat situats als extrems de l’Eixample, i que suposa una autèntica revolució en la creació d’un carrer en 
un eix cívic i verd, amb identitat, un espai de bellesa amb una forta presència de la vegetació. Tot l’espai de la rambla 
verda està lliure de vehicles, un espai per a vianants. La radicalitat, la bellesa que es genera a partir de posar en valor 
un carrer de l’Eixample, i la seva funcionalitat urbanes com a eix verd, coma jardí lineal de passeig creen un nou 
paradigma de carrer, amb unes qualitats que estan per sobre i justifiquen i fan viable la no presència de vehicles. La 
bicicleta respecta la prioritat dels vianants. Els veïns i visitants poden accedir puntualment als aparcaments existents 
als edificis, i en cas de necessitat, mudances, emergències. No hi ha espais de càrrega i descàrrega, no hi ha àrea 
verda ni zona blava, ni aparcaments de motos. Aquestes funcions estan habilitades als carrers transversals i propers. 

La Rambla Verda de Consell de Cent i la mobilitat. La creació d’una Rambla Verda per a vianants és possible 
a l’Eixample ja que el carrer Consell de Cent està acompanyat per Aragó i per Diputació-Gran Via, el que permet que 
el trànsit i el transport públic de superfície, amb els carrils bici, es mantinguin, i permetin la mobilitat a l’entorn del nou 
eix vianalitzat. Major de Sarrià és per a vianants ja que l’Av Foix canalitza la mobilitat vehicular i el transport públic. 

El model de carrers per a vianants de Ciutat Vella i dels exemples descrits permet entendre que els carrers per a 
vianants funcionen i són la tipologia que transforma els carrers en eixos cívics plens de vida. 

És necessària la reducció de la mobilitat vehicular privada en un 25%-33% els propers anys a tota la ciutat, el 
que permetrà que l’Eixample tingui uns carrers més equilibrats en relació a les diferents mobilitats; la potenciació de 
la qualitat dels recorreguts per a vianants, la qualitat del transport públic, l’extensió de la xarxa de carrils bici a 
diferents carrers és una estratègia que permet de manera directa la substitució de carrils dedicats als vehicles privats 
per carrils bici de mobilitat no contaminant, i per tant garanteix al mateix temps la millora en la pacificació d’aquests 
carrers; la bicicleta elèctrica i el patinet són el nou paradigma de la mobilitat per a tota la ciutat; de mica en mica es 
van reduint les contaminacions acústica i ambiental. La proposta de creació de diferents eixos verds situats entre 2 i 6 
carrers, i de 21 places a la trama de l’Eixample permet estructurar-la de manera viable i raonable, posant en valor 
aquests eixos verds amb prioritat als vianants, i permetent la mobilitat vehicular a la majoria de carrers, combinada 
amb els carrils bici, el que garanteix l’accés de tots els tipus de mobilitats a tots els carrers, a tots els edificis i 
aparcaments de gestió pública i privada de l’Eixample.  

La Rambla Verda de Consell de Cent i les superfícies vegetals i drenants, l’arbrat: el concepte espacial 
 
 
 
 

 
 
 
 
És molt encertat el requeriment d’un mínim del 20% de superfície vegetal i drenant, ja que aquesta proporció 

permet compensar i equilibrar les superfícies minerals necessàries per a un espai públic urbà i lineal en un context 
dens de centralitat, un espai públic entre edificis alts, que es transforma així en una Rambla Verda, en un corredor 
verd urbà, un autèntic jardí lineal. Aquest 20% de superfície vegetal representa literalment la transformació del carrer 
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Consell de Cent en un jardí lineal. Les superfícies verdes amb reg per difusió permeten el millor estat de l’arbrat 
existent i que el nou arbrat creixi en òptimes condicions. Es saneja el sòl dels parterres. El sistema de parterres 
continus incorpora el concepte de SUDs. Es planteja els parterres com a espais usables per seure-hi i gaudir de la 
nova condició de Rambla Verda-jardí lineal, tal i com ens mostra la referencia de la Place des Vosges: la regularitat 
geomètrica dels parterres i arbusts posa en valor l’espai públic i l’arquitectura en un tot harmònic. L’arbrat existent es 
respecta, s’estudia la plantació d’arbres nous fletxats als encreuaments de P de Gràcia, Claris i Llúria, perllongant les 
alineacions, completant l’arbrat dels xamfrans, per tal d’assolir el 80% de superfície ombrejada pels arbres.   

Descripció sintètica dels encreuaments de la Rambla Verda de Consell de Cent entre P. de Gràcia i Llúria 
La tipologia de Rambla Verda de Consell de Cent amb passeig central continu i il·limitat, permet crear un espai 

públic útil, bell i ben construït, abstracte i metafísic, que posi en valor el lloc i les seves qualitats espacials úniques, i 
que al mateix temps doni resposta a diferents requeriments funcionals que enriqueixin la tipologia de rambla 
convertint-la en Rambla Verda, en autèntic corredor verd urbà. Els encreuaments són molt importants ja que 
sintetitzen la capacitat de transformació del nou passeig continu central, la Rambla Verda, en espais que amplien la 
secció lineal; el passeig central enrasat amb les voreres amplia i transforma els espais: a P de Gràcia s’integra el 
passeig transversal i s’uneixen les voreres del passeig mantenint el recorregut rectilini, s’introdueix les superfícies 
vegetals àmplies que posen en valor la geometria del xamfrà, amb uns passos a 45º per a accés directe als edificis, i 
es completa l’arbrat; el passeig central té un pas de vianants per a la continuïtat de la rambla Verda; l’encreuament 
amb Claris es projecta creant dos semi-places, establint la continuïtat del passeig central fins a l’alineació rectilínia de 
les voreres de Claris, on es situa el nou pas de vianants principal del passeig central de la Rambla Verda, i amb els 
dos xamfrans costat mar regulars, amb amplis parterres que posen en valor la geometria de la semi-plaça, amb 
accessos a 45º als edificis dels xamfrans, i s’estableix el creuament transversal rectilini dels vianants per les voreres 
de Claris, millorant la seva mobilitat, s’adapta els xamfrans costat muntanya a les excepcions de l’espai triangular 
amb graons per a l’institut, millorant l’espai actual amb nou arbrat, i es planteja un accés puntual a 45º integrat per als 
vehicles de l’hotel; l’encreuament amb Llúria es projecta igual que el de Claris i que tots els encreuaments amb 
carrers amb calçada segregada, creant dos semi-places, establint la continuïtat del passeig central fins a l’alineació 
rectilínia de les voreres de Llúria, amb els dos xamfrans regulars, amb amplis parterres que posen en valor la 
geometria de la semi-plaça, i s’estableix el creuament transversal rectilini dels vianants per les voreres de Llúria, 
millorant la seva mobilitat; es grafia de manera lleugera el traçat de la semi-plaça costat Besós, i la implantació del 
nou pas de vianants central, per tal de visualitzar millor el potencial de transformació; la reixa del pou de ventilació 
s’integra amb un conducte dintre del parterre, que ventila pel banc, que en aquest cas pot ser metàl·lic. 

Elements singulars i sobris que qualifiquen la nova Rambla Verda 
A-Màstils verticals d’acer inox per a plaques fotovoltaiques a cada mançana, fites a escala de la trama marcant 

els ritmes del carrers, amb projectors compactes de leds per als espais centrals de les places de les cruïlles. 
B-Millora de l’enllumenat: les columnes amb dos braços asimètrics dels llums de l’Eixample són recents i tenen 

una configuració correcta que els identifica amb el barri; es proposa estudiar millores de manera respectuosa, 
lluminàries de leds de darrera generació amb possibilitat d’establir colors sobris i respectuosos cromàticament, 
graduar la intensitat, estudiar la il·luminació més adient pel nou espai central per a vianants. La tecnologia LED té una 
vida major de 60000 hores d'ús. Amb el canvi de materialitat de l’espai, de nou caràcter vianant, es pot estudiar 
variants del disseny com lluminària Venus TOP, opció per a plaça d'aquesta lluminària Eixample. Amb aquesta 
il·luminació tenim el pla de terra il·luminat i per rebot genera sensació de llum suau a les façanes.  Les lluminàries són 
amb leds de darrera generació amb possibilitat de regulació mitjançant rellotge o sensor; la temperatura de color és 
3000ºK blanc càlid amb IRC major de 80 (normativa demana 70 però l'espai es veure millor amb CRI 80). Segons el 
Pla Director d'il·luminació de plans verticals de Barcelona, per il·luminar edificis cal que tinguin un cert valor i que no 
es generi intrusió lumínica al interior de l'edifici si son habitatges, i s'han d'il·luminar des de columnes del carrer, 
escollint bé els edificis. Es disposa de reixes per evitar enlluernaments. La Il·luminació d'arbres es fa des de les 
columnes, apropant lluminàries als arbres o des de dalt amb lluminàries màstils verticals troncocònics amb projectors 
fent que la llum passi entre les fulles dels arbres. 

C-Jocs integrats, abstractes, útils, segurs, oberts, diàfans, i estèticament compatibles amb un entorn urbà 
construït de qualitat: els jocs d’agrupacions abstractes de troncs per a jocs d’equilibris permeten configuracions 
adaptades a les dimensions disponibles al espais dels trams rectes i dels xamfrans, del tipus Movement by Climbing 
de Richter o equivalent, amb troncs fins a 2m d’alçada. En principi es col3loquen al costat muntanya i davant de les 
façanes amb menys obertures d’accessos i locals, però sent jocs diàfans i oberts, són molt versàtils. 

D-Art Públic: al llarg del nou passeig es proposa estudiar una estratègia d’Art Públic de qualitat recollint la gran 
experiència de Barcelona, i un tema podria ser fer un nou monument col·lectiu a Cerdà, fet de moltes peces 
repartides al llarg del nou passeig i realitzades amb la participació de diferents artistes. 

E-Nou panot Cerdà, que qualifica les voreres de la nova Rambla Verda, i que es descriu a 4.3. 
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4. PROPOSTA TÈCNICA  
4.1. Proximitat i dret a l’espai públic. El passeig per a vianants, la rambla, millorada com a Rambla Verda, el 

jardí lineal, el connector verd, en un entorn urbà central i dens, representa el millor de l’espai públic en tots els 
aspectes: és per tots i totes, és per a tothom, per passejar, per trobar-se, per jugar, per seure i badar, per prendre el 
sol, per seure a la terrassa del bar i restaurant, en silenci, sense vehicles, sense elements aliens, un espai on la 
bellesa del carrer i de la seva arquitectura estan posats en valor, on la vegetació que crea ombra, lluminosa, diàfana, 
fàcil de mantenir i neta, qualifica i reforça la seva bellesa, dialogant amb els paviments i amb les façanes, emmarcant 
els espais de passeig i d’estada, emmarcant les vistes aportant la bellesa única dels arbres i arbustives, sàviament 
col·locades posant en valor les qualitats espacials del lloc, i permetent l’ús d’estada sobre l’herba, millorant la 
funcionalitat del carrer i transformant-lo també en jardí lineal. Aquest eix verd transformat i posat en valor, s’omple de 
ciutadans i totes les funcions urbanes, públiques i privades s’activen. 

4.2. La visió infrastructural. El passeig per a vianants, la Rambla Verda, el jardí lineal és la tipologia que millora 
la de rambla per a vianants, com la Rambla del Poble Nou, introduint un 21% de superfícies verdes, zones de jocs, i 
un espai per a vianants al 100%, és a dir, un espai públic de passeig lliure de vehicles, lliure de contaminació de l’aire 
i acústica. Com a infraestructura ambiental la rambla verda estableix unes superfícies verdes contínues al llarg de tot 
el seu traçat, adaptant-se a les diferents condicions de cada tram, de manera que es crea un equilibri entre els espais 
continus de passeig central, de voreres laterals, espais d’estada i les superfícies verdes. Aquest espai públic per a 
vianants i amb una forta component vegetal, millora la visió ecosistèmica fent-la compatible i viable en un passeig 
urbà. El 21% del total són les superfícies vegetals que estan basades en prats rústecs, de màxima resistència i mínim 
consum d’aigua. S’integrarà el sistema de SUDS per a l’aprofitament de les aigües pluvials i de reg a tots els 
parterres. Tots els arbres existents i nous estan situats es superfícies verdes de manera que les seves condicions de 
reg i drenatge són immillorables, el que permet el seu òptim desenvolupament.  

En relació a l’enllumenat es redueix el consum amb lluminàries de leds, i amb l’aportació de l’energia solar 
recollida per plaques fotovoltaiques verticals col·locades en màstils de 20m d’alçada situats a l’eix del passeig, com a 
element tecnològic i fita urbana, i suport d’enllumenat complementari per a les noves places de les cruïlles. 

Sostenibilitat. Amb la incorporació de grups de plaques de 9x1m s’assoleix la màxima eficiència amb el menor 
impacte en el passeig de cara a la coberta de cel obert ambiental, i situats a cada mançana per poder generar i no 
impactar en la interacció del vianant amb el passeig, amb un manteniment òptim. L’enllumenat del carrer és 
directament alimentat per l´energia generada. També es pot incorporar l’emmagatzematge per tal de fer funcionar les 
lluminàries en horari nocturn. És possible un estalvi de més de 30.000kwh cada dia. L´emmagatzematge es pot fer de 
manera calculada segons les hores de sol i de foscor. Amb una alimentació temporitzada amb el quadre elèctric, amb 
un comptatge de l´energia generada amb un mesurador especial de l´energia generada, i la que es pot alimentar 
cada nit amb l´energia emmagatzemada cada dia. Sent diferent cada dia segons la temporada i dia. L’energia va 
consultada de forma remota, amb el mesurador, i vista a distancia pel seu manteniment i bon funcionament. Quan hi 
ha excés de generació d’energia elèctrica es bolca a la xarxa, generant energia per al municipi. 

4.3. La nova materialitat. La Rambla Verda és viable constructivament, econòmicament, és ràpida de 
construcció, és sòbria en els materials, recollint, actualitzant i millorant l’experiència de Barcelona en la construcció 
dels espais públics. L’estudi afinat de la secció constructiva i topogràfica permet optimitzar els pendents, ampliant les 
amplades de voreres a 6,8m on es col·loca les rigoles-aiguafons, amb el que les rasants baixen 3-4cm i les calçades 
pugen 3cm, quedant un desnivell de 8-9cm de recrescut d’aglomerat al passeig central sobre la calçada. Com la 
Rambla de Catalunya, Guipúscoa, las calçades pacificades dels laterals del P de Gràcia, el passeig central és de 
microaglomerat gris. Un material sobri, ràpid d’execució i lligat a la tipologia de Rambla-passeig central. 

Les voreres són de panot, tal i com requerit, i tal i com són les voreres dels carrers de l’Eixample. Es proposa un 
nou panot específic per a l’Eixample, de quatre pastilles amb xamfrans, segons les proporciones de les mançanes i 
dels carrers tipus. Un peça tipus integrada en el nou eix per millorar la seva identitat i especificitat, i que és la mateix 
temps la peça tipus de les voreres de l’Eixample. S’estudia reduir algun mil·límetre la profunditat de la llaga i fer la 
superfície més rugosa per millorar la capacitat antilliscant. El panot de 4 pastilles té la gran virtut de que és sobri, 
abstracte i l’aigua evacua adequadament per les llagues. Pot ser d’un tò gris més fosc que l’actual, per posar en valor 
el passeig central. Una variant seria que les mançanes de les quatre pastilles siguin com les mançanes que va 
projectar Cerdà amb dues files d’edificis en paral·lel o en L, i l’interior buit com a jardins: la col·locació d’aquest panot 
en dues peces lleugerament diferents o més variants, donaria una vibració especial al paviment de les voreres. Els 
parterres tenen una configuració flexible, sòbria i neta tant geomètricament com de manteniment i agrupen tots els 
elements d’estada dintre de les seves franges discontínues de 3,40m d’amplada. Als trams rectes els parterres 
reforcen la linealitat de l’espai de passeig i l’acompanyen en continuïtat, amb obertures als accessos d’edificis i a les 
terrasses actuals, i a les places posen en valor els xamfrans. Les superfícies són de prat rústec, que permeten seure-
hi i gaudir-ne les seves virtuts, superfícies pautades amb agrupacions transversals de d’arbusts baixos i densos, com 
myoporum, i un pautat de formes geomètriques d’alçada mitja, uns 2,5m, com troncs de cons que s’afinin cap amunt, 
augmentant el volum diàfan de vegetació per reforçar el caràcter de jardí lineal, i respectant la necessària diafanitat 
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de l’espai públic i la integració del context. Els perímetres dels parterres estan limitats per bancs prefabricats de 
formigó que agrupen molts metres lineals per seure, i  sobre dels que es col·loca bancs de fusta amb respatller i 
sense, sense cadires soltes, alliberant espais per a accessos transversals, terrasses de bars i restaurants. 

4.4. El valor de les permanències. El passeig per a vianants, la Rambla Verda, el jardí lineal està construït amb 
els elements essencials inherents a l’espai públic, configurant un espai diàfan i obert, sense obstacles ni elements 
superflus, mantenint la visió del cel, que posa en valor les qualitats espacials del carrer Consell de Cent, integra 
l’arquitectura i espai públic en un tot harmònic, estructurat per l’arbrat, i tots els elements que s’hi col·loca son 
necessaris i són sobris, columnes d’enllumenat, mobiliari integrat, jocs sobris de fusta de configuració abstracte i 
oberta; la configuració de la nova Rambla posa en valor l’estructura espacial del carrer, integra tots els elements que 
el configuren de manera respectuosa. El panot s’actualitza tal i com explicat a 4.3. 

4.5 L’accés i els serveis. La Rambla Verda, on la prioritat és crear un espai lliure de vehicles, que posi en valor 
un carrer de l’Eixample només pels vianants; aquesta és la oportunitat i el repte que la nostra proposta viable fa 
possible; on no hi ha càrrega ni descàrrega, no hi ha accés de vehicles (excepte per a veïns, aparcaments existents, 
emergències, neteja, serveis), ni contenidors d’escombraries. Als carrers transversals poden habilitar-se els espais 
per a càrrega i descàrrega, i s’estudiarà la recollida d’escombraires porta a porta. (En tot cas, la versatilitat del carrer 
de l’Eixample i de la nostra proposta permetria integrar els contenidors alineats entre els arbres per tal de respectar el 
passeig central lliure d’obstacles visuals, i situar-los prop de les cruïlles alliberant el carrer sense contenidors).  

4.6. Control de costos. El control de costos és una eina molt important per ajudar a la correcte presa de 
decisions durant la totalitat del procés de desenvolupament del projecte. Aquest ha de ser constant, àgil i paral·lel a la 
redacció dels diversos documents. D’aquesta forma, s’executarà un control de costos associats a cada un dels 
documents previstos (Document de model d’espai públic, avantprojecte i projecte executiu). Aquest control de costos 
s’adaptarà en funció de cada una de les fases del procés en que ens trobem: 

Document de model d’espai públic. El control de costos d’aquesta fase és bàsic i s’executa a través de ratis 
d’urbanització generals, que s’extreuen gràcies a les dades obtingudes en les diverses actuacions similars 
realitzades en espai públic. Aquest rati (cost del m2 urbanitzat) permet disposar d’un valor estimat del cost de 
l’actuació, sent un bon punt de partida per a les següents fases de disseny. La disposició d’un número important de 
costos d’urbanització de diferents tipologies i de diferent grau d’intervenció permet que aquest rati general s’adapti 
àmpliament a la tipologia d’actuació que es defineixi; s’ajusta a la tipologia de reurbanització que es plantegi.  

Avantprojecte. El control de costos s’executa a través de ratis permenoritzats, per a cada un dels capítols 
d’obra, en base a les diferents propostes plantejades, es defineix un rati associat al cost de reurbanització. Dintre de 
cada capítol, s’estableixen al voltant de 3 a 6 ratis concrets que permeten avaluar el cost del mateix, assolint-se al 
voltant de 30-40 ratis diferents. D’aquesta forma, durant tot el procés, en base a aquests ratis, es pot disposar d’un 
cost estimat molt fiable de l’actuació i poder observar com aquest cost varia en funció de les definicions o propostes 
que es plantegen. Es defineixen ratis associats al m2 d’enderroc en funció de la tipologia de paviment incloent la 
gestió del residu associada, m2 de cost per a les diferents seccions de ferm o paviments plantejats (permet valorar 
diverses solucions d’acabat superficial), rati per unitat de punt de llum col·locat, rati de metre lineal de canalització 
associada a l’enllumenat incloent rasa, rati de metre lineal de rehabilitació de col·lector existent (actuació habitual en 
aquest entorn), rati de metre lineal d’afectació de línia elèctrica de baixa o mitja tensió, etc., així per a tot el ventall de 
possibles actuacions a incorporar en la definició general de l’espai. El resultat d’aquest procés viu i àgil és l’obtenció, 
a partir d’uns amidaments molts clars, d’un pressupost estimat molt acurat dividit per capítols i per a cada una 
de les possibles solucions constructives que es plantegin. 

Projecte executiu. El control de costos s’executa a través de la concreció de partides específiques i la 
definició de l’amidament exactes, estructurant el pressupost per capítols concrets que permetin tant el seguiment 
del pressupost general com el seguiment específic per matèries concretes (jardineria, enllumenat públic, 
pavimentació....). L’execució d’aquest pressupost s’executa amb el programa TCQ i partint de la base de preus del 
BEDEC vigent en el moment de la redacció del projecte. Les partides de la base de preus, s’ajusten en funció de les 
característiques singulars de l’actuació, obtenint-se un pressupost específic i adequat a l’actuació concreta que es 
desenvolupa. Aquest pressupost no s’executa en una última instància, com a punt final del document; el pressupost 
s’executa de forma paral·lela al llarg de tot el procés podent determinar ajustaments al llarg de tot el procés. El 
resultat d’aquest procés és l’obtenció d’un pressupost detallat i coherent on es defineixen al voltant de 300 partides 
diferents d’obra (número de partides estimat per aquest tipus d’actuació), associades a uns amidaments específics i 
detallats, associats a plànols constructius concrets.  Amb aquest pressupost, a banda de tenir l’import de partida per 
al procés de licitació posterior, es defineixen els diversos quadres de mètriques associades a GESTBIMSA i dades a 
incloure en el quadre NATURA de l’actuació. Fruit de l’elaboració del pressupost es disposarà dels quadres de preus 
1 i 2, justificació de preus, llistat d’amidaments, estadística de partides, pressupost i resum del pressupost; així com el 
plec de condicions associats a les diferents materials i unitats d’obres definides. Afegint altres aspectes com el control 
de qualitat o despeses associades a pagaments a companyies, s’obtindrà com a últim valor el pressupost per a 
coneixement de l’administració.  
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La xarxa de vies verdes, juntament amb la limitació severa de la velocitat dins la ciutat, introduirà un vector de qualitat generalitzat a tot l'Eixample, si aquests
eixos verds a més relliguen la xarxa d'equipaments públics, i a més potencien els usos cívics i el comerç de proximitat i la resta de  serveis. D'alguna manera
podríem dir que hauríem passat d'una isotropia formal a garantir l'accés homogeni de la ciutadania als valors que defineixen la qualitat de vida d'una ciutat.

Amb aquesta premissa, la proposta ha de contenir uns elements centrals, unitaris i que caracteritzin l'eix verd. D'aquests elements, el més potent ha de ser el
corredor verd (de 8 metres d'amplada) i que pugui anar acollint els usos cívics, però sobretot els nous serveis ecosistèmics que contribuiran a la millora
ambiental de la ciutat.

Aquest corredor verd unificarà tot l'eix, junt amb una franja de recorreguts mixtes de bicicletes, VMP i d'ocasionals vehicles de veïns o de serveis, sempre
amb preferència a la mobilitat no motoritzada i una velocitat mínima (10 km/h). A aquesta velocitat, i sense trànsit passant, l'espai permet integrar sense
problemes aquesta mobilitat pacificada en el conjunt d'una secció plenament abocada al joc, a l'estada i als serveis ecosistèmics. Mesclum.
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SOBRE “B” 

CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL DOCUMENT DE MODEL D’ESPAI 
PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA SUPERILLES, AIXÍ COM LA 
REDACCIÓ DELS PROJECTES DE QUATRE NOUS EIXOS VERDS I L’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (EXP. NÚM. 
611.2020.018).        

 

B) Memòria  

PROPOSTA TÈCNICA  

 

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC  

A Barcelona, actualment, els criteris per a les actuacions a l’espai lliure estan ben definits: Ciutat 
verda i biodiversa/ Ciutat connectada i pacificada. Mobilitat de persones i mercaderies/ Ciutat 
saludable/ Ciutat sostenible/ Ciutat resilient/ productiva. 

També és un criteri essencial el de considerar el verd, els espais jugables i la mobilitat peatonal, 
no solament com a “qüestions a resoldre”, sinó com la pròpia matriu dels projectes urbans, 
allunyant-se totalment de l’esquema de partir de la mobilitat rodada i l’aparcament com a 
determinants del projecte, especialment en el cas del viari.  

En el cas que analitzem i per al qual proposem una alternativa, l’objectiu és que l’Eixample, 
concebut tradicionalment com una xarxa isòtropa, però que amb l’evolució de les activitats, les 
formes de transport, individual i col·lectiu, ha perdut aquesta isotropia i ha anat especialitzant els 
corredors, però sense deixar de ser en primer lloc espai per al trànsit motoritzat. El domini del 
motor sobre les persones ha generat greus problemes de salut per contaminació de l’aire, soroll, 
perill per l’excessiva concentració i velocitat dels vehicles. Està demostrat que un percentatge 
elevat de mobilitat rodada és innecessari (a la vegada que és l’origen dels problemes de qualitat 
de l’aire i per tant de la salut. 

A la vegada, ha anat creixent la consciència de la necessitat de reduir vehicles i augmentar verd. 
La reflexió feta en el sentit d’apropar el verd a la ciutadania és perfectament coherent amb la 
definició d’una xarxa de vies verdes, per a les quals el domini dels vianants i dels veïns sigui 
gairebé total, mentre que la progressiva i desitjada reducció del trànsit privat motoritzat permeti 
limitar la xarxa rodada. 

La xarxa de vies verdes, juntament amb la limitació severa de la velocitat dins la ciutat, introduirà 
un vector de qualitat generalitzat a tot l’Eixample, si aquests eixos verds a més relliguen la xarxa 
d’equipaments públics, i a més potencien els usos cívics i el comerç de proximitat i la resta de  
serveis. 

D’alguna manera podríem dir que hauríem passat d’una isotropia formal a garantir l’accés 
homogeni de la ciutadania als valors que defineixen la qualitat de vida d’una ciutat. 

Els trams de viari proposats (Consell de Cent entre Passeig de Gràcia i Llúria), poden servir per 
avaluar els criteris generals aplicables a la totalitat dels eixos. Són dos trams en els quals hi ha 
una mica de tots els elements: Proximitat a un vial estratègic i paradigmàtic com el Passeig de 
Gràcia, presència de dos centres escolars (Institut italià i IES Jaume Balmes), alguns punts 
d’accés de vehicles als edificis (pocs, però segurament en la mitja de tot el carrer Consell de 
Cent), i també un nombre (no excessiu) de bars o restaurants. Aquesta reflexió deriva de la 
necessitat de pensar no tant en termes locals d’aquest tram proposat, sinó de tenir en compte 
que la proposta es fa amb el criteri que pugui ser extrapolat al conjunt d’eixos verds amb facilitat. 
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Amb aquesta premissa, la proposta ha de contenir uns elements centrals, unitaris i que 
caracteritzin l’eix. D’aquests elements, el més potent ha de ser el corredor verd (de 8 metres 
d’amplada i que pugui anar acollint usos cívics, elements de mobiliari o elements de vegetació 
arbustiva o d’arbrat singular. Aquest corredor verd unificarà tot l’eix, junt amb una franja de 
recorreguts mixtes de bicicletes, VMP o d’ocasionals vehicles de servei, desencotxament de 
taxis, sempre amb preferència al vianant o ciclista i sempre a velocitat mínima (10 Km/H). A 
aquesta velocitat, i sense trànsit passant, l’espai per la mobilitat permet sense problemes integrar 
aquesta mobilitat pacificada en el conjunt d’una secció plenament abocada al joc, l’estada i els 
serveis compatibles. Mesclum. 

La secció, doncs, com es pot veure a la documentació gràfica, proposa mantenir una de les 
voreres en tota la seva dimensió de 5 m (incloent doncs l’arbrat existent però ampliant-ne la franja 
d’escocells fins a 2 metres), mentre que a la vorera contrària es retalla la vorera per tal que l’espai 
ocupat pels escossells s’integri dins de la ja esmentada franja verda continua. La franja polivalent 
pavimentada, de 3,5 m per complir amb el gàlib de Protecció Civil, completarà la secció dels 20 
m.  

Per tal de trencar la uniformitat excessiva de la imatge de l’eix, es proposa alternar la posició 
d’aquesta secció, de manera que l’espai per a desencotxar o accedir als garatges pugui variar 
de banda en funció, precisament, de la major presència de guals. Aquesta alternança de la franja 
verda (i de tota la secció) ha de ser fonamentalment aleatòria, defugint d’un patró de cremallera, 
i també de la linealitat excessiva. 

En aquest patró que, a banda de l’alternació simètrica, es proposa unitari, cal situar amb 
flexibilitat els espais o elements programàtics. Els espais que hagin de ser accessibles per als 
vianants aniran acoblant-se en forma de piers en un moll, a la vorera que no està en contacte 
amb la franja pavimentada, de manera que estaran totalment dins la franja verda. Aquests 
elements, la situació dels quals haurà de respondre, entre d’altres factors a les activitats que es 
produeixen als edificis confrontants. Quan es tracti d’espais d’estada, espais de jocs, terrasses 
de bars o restaurants, estaran a nivell, i formal i materialment unificats, amb els criteris de 
durabilitat i sostenibilitat de la proposta. 

Al mig del corredor verd es proposen uns contenidors elevats per incloure plantes aromàtiques i 
de flor. Això facilita el gaudi i les protegeix dels gossos.  

La flexibilitat ens ha dut a pensar que la situació d’uns elements en funció de l’activitat o altres 
factors locals, pot reconsiderar-se al cap del temps si aquests factors han variat. Per tant, el 
projecte hauria de contemplar aquesta possibilitat de ressituar els elements sense necessitat de 
grans actuacions, és a dir, mantenint l’estructura bàsica del corredor verd, el viari de vianants 
(voreres de panot flor) o el carril mesclum, i limitant-se al desplaçament de les intrusions dins del 
verd central. 

La distribució de l’espai de l’eix és el següent: 

Espai de vianants: 
Franja contínua al costat de les façanes superior a 3 metres d’amplada de panot de flor. 
 
Carril: 
Carril bici i altres VMP de doble sentit de 3,5m. Compatible amb el gàlib mínim de Protecció 
Civil i poder avançar puntualment un vehicle motoritzat de veïns o de serveis.  

Franja de suport al carril: 
Espai de 2 metres d’amplada paral·lel al carril, que podrà acollir: 

• Escocells amb arbrat existent, de mínim 2x2m, però en general superiors a 6 m2. 
• Aparcament de bicicletes 
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• Parades de Bicing 
• Contenidors de residus 
• Operacions DUM 
• Places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 

Corredor verd amb espais cívics: 
Cremallera continua, de 8 metres d’amplada. Els usos cívics inclouen: 

• Espais d’estada 
• Espais de joc  
• Terrasses de bars i restaurants 
• Circuits gimnàstics per millorar la condició física 
• Circuits gimnàstics per a la gent gran 
• Àrees d’esbarjo per a gossos  

Amb aquests criteris s’obtenen 1.133 m2 de verd, que inclouen 90 m2 de contenidors elevats. A 
més, s’obteneni 184 m2 d’escocells enjardinats, a banda de 930 m2 d’espai per estada i joc i 144 
m2 per a terrasses. Finalment, s’implanten 50 nous arbres, respectant la distància amb els arbres 
existents.  

 

2. LA VISIÓ ESTRUCTURAL: EL VERD, L’AIGUA, L’ENERGIA, L’ENLLUMENAT 

 

El verd 

Els eixos verds del model superilles han de ser els nous elements estructurants de l’Eixample, 
reconvertint el model obsolet de potenciar el patró de vialitat rodada, incompatible amb la qualitat 
de l’espai públic i la igualtat d’accés al verd i els serveis. 

Alguns aspectes en relació al verd, per començar per l’element estructurant de la proposta, ja 
s’han esmentat. Un riu verd de 8 metres d’amplada que travessa la ciutat de banda a banda 
(si parlem de Consell de Cent) és per ell mateix una infraestructura molt potent en molts sentits. 
Però aquest riu verd ha de ser també i a la vegada un element drenant de gran magnitud, com 
ho han de ser els escocells o els contenidors de plantes de flor (necessàries per a la pol·linització) 
o aromàtiques. Plantacions de baix consum d’aigua i una estructura drenant que limiti la pèrdua 
d’aigua, mitjançant SUDs quan sigui possible. El reg s’ha de fer amb aigües reciclades. 

Si considerem no únicament el tram de la proposta i pensem en termes del conjunt d’eixos verds, 
és necessari assolir un verd divers, que permeti connectar la ciutat amb el seu entorn i passat 
agrícola, que marqui clarament les estacions i que fomentin els serveis ecosistèmics de 
pol·linització, connectivitat, culturals (gaudi del paisatge, educació ambiental, observació de 
fauna i flora i foment de la salut) i de suport (foment de la biodiversitat). 

Per això, es proposa utilitzar la flora agrícola mediterrània, amb les següents espècies arbòries: 
olivera, garrofer, ginjoler, ametller, albercoquer, pomera, perera, nesprer, nespler, Figuera, 
llimoner, prunera, aranyoner, avellaner, codonyer, noguera, magraner, pistatxers.  

Es completarà l’arbrat d’alineació, aprofitant els punts de màxima insolació o ombrejat, els espais 
arrecerats o exposats al vent, segons les característiques de cada espècie, intercalant conjunts 
que tindran èpoques de floració i foliació, colors de flors i fulles, textures i ports, molt variats, i 
que a més són grans productors de recursos pels pol·linitzadors així com per la fauna útil (ocells 
insectívors, per exemple). Entre tots els arbres, tant els agrícoles caducifolis com els ornamentals 
d’ombra, hauran de generar un 80% de superfície ombrejada/assolellada segons el moment de 
l’any. 
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El corredor verd inclourà arbusts mediterranis productors de floració i fructificació abundant, com 
ginesta, murtra, arç blanc, marfull, baladre), aloc, olivella, llessamí groc, matapoll, rosers 
silvestres, en masses intercalades amb els arbres agrícoles i els d’ombra. 

Els subarbusts inclouran espècies mediterrànies atractores dels pol·linitzadors i de la fauna útil, 
per exemple, bruc d’hivern o bruc boal, espígol, estepes, romaní, farigola. 

Les entapissants, vivaces i herbàcies inclouran plantes mediterrànies productores de floració 
variada i recursos tròfics i ornamentals molt variades. HI haurà especial atenció als lliris, els 
gladiols  i als narcissus. Se sembraran també zones amb fonoll per atreure papallones d’interès 
com la macaó. 

Es pretén assolir una connectivitat al llarg del projecte que permeti un passadís de pol·linitzadors 
i de fauna útil, i marcar les estacions amb el cromatisme i fenologia foliar i floral, així com la 
producció de fruits, tot creant espais apte pel passeig però també per l’educació ambiental, 
l’observació de fauna i flora i fins i tot la producció d’aliments urbans. 

Cicle de l’aigua. 

La reducció del consum d’aigua passa per la selecció de les espècies, l’optimització dels sistemes 
de rec i de la creació de punts de retenció de l’aigua de pluja, mitjançant el disseny d’escocells, 
l’aprofitament d’aigües freàtiques o la creació d’àmbits SUD. 

Un element del programa són les fonts de beure, que s’hauran de disposar en punts estratègics 
(un exemple seria el xamfrà davant l’IES Jaume Balmes). Són elements propicis al 
malbaratament del recurs aigua, i caldrà limitar el seu nombre i optimitzar el control del cabal. 

L’energia i l’enllumenat 

La tendència a l’autosuficiència energètica ha de ser total pel que fa al consum d’electricitat. 
L’energia fotovoltaica, en aquest àmbit, està limitada per la poca insolació a causa de l’alçada de 
les edificacions i de l’arbrat. Solament és viable a les placetes que configuren els xamfrans, en 
els que es poden situar pèrgoles fotovoltaiques que, a la vegada que creen àmbits d’ombra 
puntuals, poden alimentar tota l’energia dels llums LED de l’enllumenat. Aquestes pèrgoles seran 
a base de sistemes modulars i lleugers. Malgrat això, tot l’eix verd ha de ser autosuficient pel que 
fa a l’energia. Les plaques fotovoltaiques a les pèrgoles se situaran preferentment als xamfrans 
nord, est i oest per tenir la millor insolació.  

En les instal·lacions fotovoltaiques tradicionals els mòduls fotovoltaics es connecten entre ells en 
sèrie en règim de corrent continu per formar agrupacions de plaques anomenades strings o 
cadenes. Aquestes cadenes (una o més en funció del nombre de mòduls) es connecten en 
paral·lel entre elles en règim de corrent continu fins al/als inversor/s que són els dispositius 
electrònics encarregats de transformar el corrent continu dels mòduls en corrent altern perquè 
aquest es pugui injectar a la xarxa d’enllumenat públic de l’eix verd. 

L’estesa de cables en corrent continu ha de tenir la mínima longitud possible, ja que els corrents 
i les tensions de treball són molt elevades i podrien causar, per una banda, danys a les persones 
en cas de contactes directes o indirectes i, per l'altre banda, obliguen a treballar amb seccions 
de cable molt elevades per limitar les caigudes de tensió entre els extrems dels mateixos. Per 
aquest motiu sempre es recomana instal·lar l'inversor en el punt més pròxims possible al camp 
de captació per a així convertir l'energia en règim de corrent altern i reduir les pèrdues per 
transport de l'energia. 

D'altra banda, l'actual normativa sobre autoconsum fotovoltaic demana que el comptador de 
generació s’instal·li en el punt més proper al punt de connexió de la instal·lació. Idealment 
l'inversor hauria d'estar molt a prop del comptador per limitar les pèrdues per transport. 

L’enllumenat ha d’alimentar-se de l’energia fotovoltaica de les pèrgoles dels xamfrans, i utilitzar  
LED o tecnologia més eficient. Es defugirà de la linealitat pròpia de la vialitat rodada per tal 
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d’obtenir la màxima homogeneïtat en tota la secció de l’eix, d’acord amb els criteris de 
polivalència dels espais i la mescla d’usos en que es basa la proposta, ben diversa de l’esquema 
vorera/calçada. Serà important garantir que el pla de façana quedi convenientment il·luminat 

 

3. LA NOVA MATERIALITAT. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

La construcció i equipament dels eixos del programa macroilles comporten unes quantitats molt 
importants d’elements constructius, d’enllumenat, de mobiliari urbà o de jocs, que cal considerar 
en la definició prèvia (que constitueix l’etapa projectual inicial) per tal de garantir la seva qualitat, 
coherència de la seva imatge, durabilitat i costos. Entenem que aquesta base de criteris, formes 
constructives  i  d’elements serà el resultat del treball conjunt de la primera etapa del treball.  

Caldrà seguir els criteris municipals quant a la diversificació de fabricants, de manera que no es 
produeixin exclusivitats en els productes. En aquest sentit, i atès l’elevat nombre d’unitats de tota 
mena a implantar en el conjunt del programa, és viable partir, quan això sigui possible, de 
dissenys ad hoc, sense drets d’autor, que puguin ser elaborats per diversos fabricants atenint-se 
a plecs tècnics ben detallats.   

Pel que fa a la metodologia de desenvolupament del projecte, primerament caldrà verificar la 
bondat i complementar les dades topogràfiques subministrades pel que fa a rasants, marxapeus, 
registres, arbrat determinant les espècies i el seu estat i el mobiliari. Es determinaran i avaluaran 
els punts previsiblement crítics, com poden ser, per exemple les cotes de connexió als col·lectors 
existents o els marxapeus d’entrada dels comerços i escales. 

Caldrà realitzar també una anàlisi complerta que reflecteixi tots els elements de l’estat actual, 
amb l’objectiu de tenir degudament inventariats i actualitzats tots els element existents en la seva 
superfície i entorns: contenidors, zones d’aparcament pròximes, zones de càrrega i descàrrega, 
parades de bus, d’altres transports públics, carrils bici pròxims a l’entorn, pàrquing de bicicletes, 
estacions de “bicing”, guals, senyals, vegetació, elements de mobiliari, quadres elèctrics i de 
semaforització, traçats de cablejat aeri, etc. Aquesta revisió es realitzarà els primers dies de 
l’encàrrec amb un exhaustiu treball de camp per tal de recollir totes les incidències i incorporar-
les al topogràfic. És important per detectar possibles afectacions a incloure en el projecte que no 
s’haguessin recollit en la informació subministrada. Es realitzarà un inventari d'imatges gràfiques, 
acompanyades de dades de les diferents situacions detectables en una inspecció acurada i 
sistemàtica de tot l’àmbit d’actuació, que necessitin un tractament específic. A nivell d’exemple 
caldrà fer un inventari dels pendents mitjos longitudinals, els serveis i elements urbans presents 
en els diferents trams de carrer, etc. 

El contingut dels projectes executius haurà de donar compliment a la “Instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona. La 
sostenibilitat ha de venir donada per un ampli conjunt de mesures i consideracions, en tots els 
àmbits i de manera transversal, en l’elecció de materials durables, en la limitació de les emissions 
dels vehicles, l’ús de materials reciclats en la pròpia obra, la selecció i reciclatge dels residus, la 
baixa contaminació acústica i en el propi tractament de l’arbrat, que pot jugar un important paper 
en aquest darrer aspecte. 

 

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 

Els eixos verds de l’Eixample parteixen d’un avantatge important: el patrimoni edificat, unes 
façanes a banda i banda que ¾amb diferents graus segons els àmbits de ciutat¾ creen un marc 
visual arquitectònic ¾tant a nivell dels edificis en si com de l’activitat que es pot produir (aquí les 
diferències poden ser més grans). D’aquesta manera, la proposta interpreta que, més enllà de la 
matriu que formen els elements de continuïtat (el verd central, el carril polivalent o les voreres), 
cada projecte parcial haurà de composar els elements específics, com mobiliari, espais 
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d’activitats o d’estada, de joc, o l’arbrat singular que puntegi l’eix complementant l’arbrat 
d’alineació existent, en funció de la singularitat de les edificacions que emmarquen l’eix verd. 

Ha de ser com si amb el projecte definíssim una tercera façana, que emmarqui els accessos als 
edificis i disposi els elements variables en funció de l’arquitectura dels contorns i els usos de les 
plantes baixes. Els valors d’identitat de l’eixample, a banda de l’arquitectura i de l’arbrat, el poden 
constituir també, per posar un exemple, elements tan modestos com el paviment de panots de 
flor. Puntualment, també, i referit al conjunt de macro illes, pot pensar-se en incorporar en 
determinats punts de rellevància patrimonial, elements escultòrics o de vegetació especialment 
singular 

 

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS 

El projecte és coherent amb el programa: tot l’espai al servei del vianant i del veí. Paral.lel al  
carril polivalent, que definim com un ample carril bici de dos sentits, es proposa una franja de 2 
metres d’amplada de suport, és compatible amb l’accés episòdic de vehicles (desencotxament 
de taxis, accés als garatges, accés de vehicles de manteniment...). La càrrega i descàrrega de 
mercaderies caldria ajustar-la a un horari que no interferís amb l’ús ciutadà, és a dir de matinada. 

Els contenidors d’escombraries s’han situat dins de la franja de 2 m d’amplada, que va recollint 
els escocells de l’arbrat d’alineació, el bicing, les rampes de guals o petites terrasses de bar. A 
la documentació gràfica es mostren aquests elements, de manera que no ocupin l’espai principal 
del verd, destinat únicament a l’ús cívic (joc, passeig, estada).  

La senyalització ha de prohibir la continuïtat dels vehicles de motor més enllà de la travessia a la 
qual han accedit. Limitació a 10 Km/h. 

Els xamfrans han d’aprofitar la seva major dimensió i millor assolellament per situar-hi les 
pèrgoles fotovoltaiques que han de donar servei a l’enllumenat, senyalització o altres elements 
que consumin electricitat.  

Els itineraris de vianants són sempre rectilinis i compten amb paviments podotàctils. 

 

6. CONTROL DE COSTOS.  

En projectes de certa entitat se solen utilitzar taules de quantificació dels elements, les taules 
són dinàmiques i s'adapten en temps real a mesura que es va generant el projecte. Per això és 
important un leads meeting setmanal per poder anar actualitzant amb cada vertical del projecte 
les taules i que proposin els seus topics a tenir en compte.  

Per mesurar és interessant estructurar el projecte en nivells, d'aquí el plec de BIMSA. Fer un 
projecte significa projectar de manera optimitzada que permeti generar un stand alone d'un sol 
nivell de forma simple. 

De forma bàsica solen ser: 

1.- mesurable directament del plànol o model/ 2.- depenent de la geometria/ 3.- no depenent de 
la geometria però relatives a elements/ 4.- no depenent de la geometria i no relatives a elements 

Per poder aplicar tot això cal que totes les parts sàpiguen treballar amb BIM, NAVIS WORKS, 
ALL PLAN o sistema similar, i que coneguin els criteris de generació de fitxers IFC, etc. En cas 
contrari, si tothom no coneix tot el protocol és inviable. I que els que fan les instal·lacions amb 
algun model MEP tinguin totes les dades necessàries per part dels “BIM”. 

 

 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS
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sous les pavés... la plage !

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC

El clima i la cultura del carrer. 
La ciutat i el seu espai públic, l’estructura de carrers és el sistema que identifica la nostre civilització. Tradicionalment en la 
nostra socialització com a ciutadans de Barcelona, la plaça, l’àgora, és el lloc de trobada i d’intercanvi. El parc, l’espai verd és 
l’oposat a la plaça, és l’espai refugi de la ciutat, abans era l’espai agrícola entre viles.
El gran creixement de les ciutats en el s XX les ha transformat en centres metropolitans on els nous teixits urbans han ocupat 
l’espai agrícola, els camps i els boscos. Les perifèries amb construccions suburbanes sense identitat han ocupat el territori.
De cara a recuperar aquesta pèrdua no es tracta tant de que el carrer es ruralitzi sinó que aquest augmenti la vegetació i 
aquesta doni continuïtat als dits verds, als corredors verds metropolitans. 
El reforç del transport públic metropolità, amb metro i tren de rodalies, permetrà alliberar els carrers de la pol·lució i el soroll 
existent i tenir un medi ambient saludable.

La urbanitat i la vegetació mediterrània.
Una gestió dels espais verds menys intervencionista i de més respecte als cicles biològics pot ser intrínsecament mediterrània. 
Tenim exemples històrics a la ciutat a la muntanya de Montjuïc i a l’Avinguda Diagonal, enjardinaments de Forestier i Rubió i 
Tudurí, que integren processos naturals, selecció d’espècies adequades al clima i amb poques necessitats de manteniment.
Els eixos verds de l’Eixample metropolità poden seguir l’exemple del corredor de la Diagonal en la concatenació del verd.
L’arbrat d’alineació actual es complementaria amb espècies arbòries, arbustives i de prat seguint, per una banda, la seqüència 
topogràfica de muntanya a mar, de la serralada litoral a la línia de la costa, i per altra banda, la línia de màxima extensió del pla 
de Barcelona de ribera a ribera, del riu Llobregat al riu Besòs.

Lectura metropolitana.
Aquesta retícula verda metropolitana central, al endinsar-se cap al territori, es corba i s’adapta a les ondulacions dels turons, a 
les superfícies dels teixits dels nuclis del Baix Llobregat i del Vallès i a les viles duals del Maresme.
La lectura de les unitats metropolitanes dins el sistema de corredors verds es simplifica.

Els eixos verds,
El concepte superilles tracta de pacificar l’Eixample, el cor de la ciutat metropolitana, reduint el transit de cotxes pel centre. 
En els fronts edificats dels Eixos Verds es vetllaria per potenciar la barreja d’usos, per prevenir els usos temàtics de les àrees 
de vianants, que propicien les botigues i restaurants a les plantes baixes (eat street)  en detriment dels tallers i oficines.
Però en els passejos el protagonista és el vianant, podent deambular lliurament en tots els sentits de façana a façana. La bici-
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cleta en aquests passejos és més de passeig i no hi ha carril bici.
En aquests passejos i places hi ha espais d’estada per a tothom i especialment equipats per seure per gent gran i infants. Les 
terrasses de restauració són elements complementaris a aquests i s´ha de vetllar de que no prenguin el protagonisme.
Són espais flexibles, no especialitzats on es posa de valor el buit.

Espais d’experimentació.
Eix Verd Consell de Cent. Tram entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria
(mínim 20% sòl permeable - 50%plantat - 80% amb ombra)
Es manté el panot Gaudí existent a l’àmbit del Passeig de Gràcia.

Ampliar paviment vegetal.
Ampliació dels escossells dels arbres en aquest àmbit, que són circulars i petits (menys de 1 m2)
Paviment permeable i en continuïtat de façana a façana.
Desapareixen pilonetes i elements protectors del carril bici. 
Planta baixes, Afavorir comerç de proximitat.

Usos existents
Tram 1: Terrasses de bars a ambdós costats. Farmàcia
Les terrasses dels bars i restaurants es situen a la banda de paviment tou, banda verda al centre. Amb materials com sauló o 
terra vegetal amb prat i arbustos. 
No són necessaris les cobertures de tendals i límits amb jardineres ni tendals opacs o transparents de protecció de les terras-
ses.
Quioscos o altres guinguetes es situarien a les places adjacents.
L’aparcament de motos es proposa als garatges existents. 
Armaris de serveis es mantenen al seu lloc.
Banda d’accessibilitat de 5 metres d’amplada que permet l’accés de vehicles porta a porta, i càrrega i descàrrega. Amb Neo-
Panot encadellat a 5 cares i ferm granular.  
Els contenidors de brossa es situen en dos sèries, un a l’inici i l’altra a l’acabament del passeig entre carrers.
Els Aparca Bicis es situen en sèries entre els arbres.
L’enllumenat és de prioritat d’estada i pel vianant no pels vehicles.

Mobiliari inclusiu i sostenible.
Ergonòmic i flexible. Bancs múltiples antropomòrfics situats al llarg del passeig creant zones d’estada.

BDlove collection 

by Ross Lovegrove

Referència de sistema de mobiliari orgànic, antropomorfic i sostenible (Ross Lovegrove) produit amb bio - plàstics i plàstics reciclats 100%

Model Eixos verds cívics. Urbanisme ecosistèmic.
Un sistema pels carrers de l’Eixample. Criteris bàsics a aplicar.
Els escocells dels arbres de l’Eixample s’engrandeixen a ambdues fileres del carrer i les bandes de paviment permeable i porós 
s’amplien en un 25% mentre que la resta del paviment també adquireix un alt grau de permeabilitat. Els carrers de la ciutat es 
transformen en un mecanisme ambiental. La recollida de l’aigua de la pluja es fa per sistemes de drenatge sostenibles, infil-
trant-la al sub - sol i es connecta amb la xarxa d’aigua freàtica.
Els passejos s’integren en aquesta clara voluntat sistèmica. S’incrementa el verd a tota la ciutat en el seus diferents estrats, 
l’arbori, l’arbustiu i el prat. La concatenació del verd i el nou sistema de recollida de l’aigua incrementa la biodiversitat.

Cicle del aigua. Residus. Mobilitat. 
Sistema hídric - verd - biodiversitat.
Infraestructura ambiental
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Definició d’un sistema de secció de carrers
Simbiosi. Economia circular.

El cicle de l’aigua: Jardins Esponja o sistema de drenatge sostenible SuDS
Són part del sistema de gestió de les aigües pluvials. Funcionen com a captadors, dipòsits de retenció, reg de la vegetació i 
infiltració al subsol.

Reg automatitzat.
Capacitat de gestió del projecte urbà. S’integra un sistema de degoteig en el NeoPanot Verd.
Un arbre cada 8 m.

Muntatge del SuDS amb  ECOBLOC Maxx

freàtic

escorrentia

neo panot permeable

SuDs

Esquema del sistema de gestió de l’aigua i drenatge sostenible (SuDS) per infiltració al sub - sol

2. LA NOVA MATERIALITAT. Materials sostenibles, recuperables. Energia renovable.

Rocalles Urbanes
Formen part del sistema de vegetació i col·laboren en l’increment de la superfície de revestiment del sòl porós i permeable, 
alhora que reciclen els materials d’enderroc dels paviments existents impermeables.
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Durabilitat. Manteniment.

3. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Els Eixos Verds i la biodiversitat de Barcelona
L’Eixample és un marc clar d’acció front un repte comú de ciutat. El repte de les nostres ciutats i del nostre territori europeu, 
que quasi s’ha tornat en un gran magma urbà, està en integrar la natura i deixar de pensar i qualificar-la en espai verd i espai 
edificat, espai de lleure i espai de treball, els usos mixtes, de serveis i esbarjo haurien de poder re- qualificar el nostre entorn 
urbà.
Hem de fer que la natura penetri i interactuï amb la ciutat. Hem d’entendre el verd com una infraestructura ecològica que relliga 
urbs i territori, i que aporta serveis ambientals i socials. Volem naturalitzar l’Eixample, estenent el verd i la biodiversitat a tots 
els seus racons de manera equitativa, aprofitant totes les oportunitats d’espai. Hem de salvaguardar i posar en valor els retalls 
d’ecosistemes naturals que encara sobreviuen. “Compromís ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022, per una Barcelona mes 
equitativa, pròspera i autosuficient.
És urgent desmineralitzar la superfície de l’Eixample, per una banda per evitar la tan preocupant (en tot el territori europeu) illa 
de calor, que no permet temperar i regular la temperatura i qualitat climàtica dels nostres espais exteriors (el confort urbà ha si-
gut un gran oblidat en la nostre lluita pel benestar); no és possible allunyar del ciutadà el contacte amb la natura; infants, adults 
i grans necessitem percebre la flora i fauna, així com tenir una relació directe i responsable amb ella, tant des del punt de vista 
sensorial (vista, olfacte, tacte, auditiu), com de consciencia i implicació en la seva gestió i manteniment.
Volem que aquest projecte s’emmarqui en el Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona. La fluïdesa dels espais entre aquestes 
àrees verdes de nova creació afavorirà la biodiversitat. L’Eixample és transformarà en el corredor verd central de Barcelona, 
un eix que es distingirà per la qualitat de l’espai d’estada i de passeig, i per la presència d’una natura propera a la ciutadania. 
El passeig serà més amable, alhora que es creen hàbitats atractius per a la fauna i es multipliquen els beneficis ambientals i 

Desenvolupament del concepte de Rocalla Urbana

Carrer actual:
ferm d’asfalt 
impermeable

1era fase:
tall amb trepants 
de base i sub - 
base asfàltica

3a fase:
reomplert de les 
juntes amb sub 
-estrat vegetal

Rocalla Urbana:
sorgiment d’her-
bàcies i vegetació 
Tiers Paysage

2a fase:
esponjament dels 
blocs i de les 
bases granulars 
del ferm
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socials, cap a una ciutat saludable. La determinació de l’Eixample com a retícula verda determinarà la transformació de l’espai 
viari (secció, longitud), la presència d’espais verds, la permeabilitat del sòl, l’accessibilitat i els equipaments, transport públic, 
carrils bici, etc.

4. L’ESPAI PÚBLIC URBÀ ÉS EL PRINCIPAL FACTOR LIMITANT

Eliminar elements obsolets (com les cabines de telèfon, les columnes de publicitat i altres). Unificar armaris de serveis (semà-
fors, càmeres de control de trànsit, control d’accessos, enllumenat, i altres). Racionalitzar i minimitzar els quioscos (premsa, 
flors) i terrasses de restaurants. Reduir el nombre de fanals d’enllumenat públic, i millorar l’eficiència energètica dels mateixos 
(LED, temporitzadors, sensors il·luminació i altres).

5. AMPLIAR/CREAR NOVES ZONES VERDES

En aquest sentit es prioritzarà la instal·lació d’espècies autòctones, de baixos requeriments hídrics, amb sistemes de reg per 
degoteig i temporitzadors automatitzats. A més, s’avaluarà la possibilitat d’ampliar les dimensions dels escocells existents, i 
instal·lar paviments mixtos o drenants (tant en els vials com en el espais destinats per a vianants).

Panot i declinacions: Neopanot
El panot és el paviment històric de l’Eixample i forma part de la memòria. Es proposa un retrofit del panot tradicional adaptant-lo 
a les noves necessitats d’un paviment porós i sostenible.

El paviment de neopanot, disseny innovador i versàtil, conforma el sòl de la plaça de façana a façana, integrant, de més a 
menys porositat, bandes verdes, escossells lineals, paviments amb juntes verdes, paviments amb mòduls verds, paviments 
amb mòduls d’il·luminació de fibra òptica i amb mòduls d’il·luminació LED per il·luminar l’arbrat quan és fosc.

El paviment es planteja amb peces d’un nou panot amb variacions estructurals i de composició en relació al model del panot de 
la flor (Puig i Cadafalch).
Les noves variants tindran més gruix i resistència per admetre l’accessibilitat rodada i la càrrega i descàrrega 

panells
fotovoltaics

LED

terminals de
fibra óptica
captadors
de llum

terminals de
fibra óptica
al neo panot
emisors de 
llum

Desenvolupament del concepte de Arbre Solar amb arrels de fibra òptica
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Desenvolupament del concepte del NeoPanot
Panot actual

NeoPanot:
encadellat a 5 cares,
permeable

Permeable:
juntes preparades 
per drenatge SuDs

Verd:
perforat per integrar 
herbàcies

Smart:
integrant fibra òptica 
i llum LED

Integraran la fibra òptica per a permetre la il·luminació per reflexió.
I integraran el verd i el desguàs.
Això permetrà una versatilitat en la determinació dels paviments de l’espai públic i l’adaptació a múltiples casuístiques, tal com 
les parades de les fires, les terrasses, les zones verdes permeables i trepitjables, els parterres, les zones de jocs i altri.
El panot és el paviment històric de l’Eixample i forma part de la memòria. Es proposa un retrofit del panot tradicional adaptant-lo 
a les noves necessitats d’un paviment permeable, sostenible, de baix manteniment i smart.
El paviment de Neopanot (nou disseny  versàtil) absorbeix el trànsit de vehicles, de persones i de bicicletes, alhora que facilita 
la permeabilitat i el drenatge sostenible. També permet la integració d’elements d’enllumenat mitjançant àrids luminescents o 
insercions de fibra òptica connectades a emissions de LED.



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS D’EIXOS VERDS
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Capgirem el Pla Cerdà de l’Eixample

“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”

Creiem en la participació dels veïns 
per formar barri.

El nostre concepte es basa en la participació 
dels veïns en el disseny per crear la identitat 
pròpia del seu carrer.
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”

CONCEPTE

Capgirem el Pla Cerdà 
de l’Eixample.

Portarem el verd dels patis als carrers i donarem als carrers el 
caràcter d’una ciutat enjardinada.

Introduirem el verd el màxim possible, creant franges verdes 
que donaran caràcter a l’espai públic i que uniran els espais 
dels vianants, bicicletes i cotxes.
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”

Els carrers de l’Eixample estan definits per les línies 
d’arbres que acompanyen els carrers.

Afegirem una segona línia de petits arbres en un 
ritme lliure que donaran una qualitat excepcional 

per poder gaudir dels nous jardins a les 
franges verdes.

MASTERPLAN

Cada carrer serà reconeixible 
i tindrà el seu propi caràcter.

Volem motivar els veïns a comprometre’s amb el 
seu carrer i volem donar una plataforma que pugui 
transformar els carrers de l’Eixample en 

un barri autèntic.
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”

SECCIÓPLANTA GENERAL

ELEMENTS 
DEL PROJECTE

C. de Pau Claris
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Volem desenvolupar un 
catàleg de mobiliari urbà.
Aquest catàleg es podrà fer servir en els diferents 
espais verds segons les circumstàncies de cada 
segment del carrer.

C. de Roger de Llúria
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”

Un moble de fusta, dissenyat com una 
onada de la mar dóna referència a Barcelona 
i ofereix llocs on seure i descansar. Aquests mobles 
poden servir de gandules, cadires i un espai de joc per 
als nens.
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Passeig de Gràcia

C. de Pau Claris

PLANTA GENERAL
ELEMENTS 
DEL PROJECTE
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“DISSENYA LA IDENTITAT DEL TEU BARRI”




