
CONFLICTES URBANS AL PAS DE LAV 

 

L’inici del projecte s’agafa una premisa clara, investigar les conseqüències del pas de 
l’alta velocitat pel context urbà i les oportunitats generades, per donar una resposta 
particular a dos conflictes urbans concrets. El primer repte consisteix evidentment en 
buscar el projecte basant-se amb aquestes premisses. El treball s’inicia i es desenvolupa 
de manera comuna a ambdós emplaçaments. Dos projectes a quatre mans. 

Aquests conflictes  són múltiples i excedeixen amb molt el context arquitectònic d’aquesta 
recerca. En especial, en el context laboral i socioeconòmic,  la mobilitat generada a un 
municipi requereix l’estudi amb profunditat d’un ventall ampli de professionals  que 
aportin les dades reals per definir un escenari nou,  acord amb la situació existent avui 
dia. 

El traçat del LAV permet observar el seu pas a través de territoris i estructures abans 
autònomes i no connectades. Pensem que aquest traçat i la reflexió urbana conseqüent són 
elements vertebradors del territori. Vertebrar per ordenar elements des de noves relacions 
abans no establertes.  

Per analitzar el panorama general s’ha decidit iniciar la intervenció per l’estudi dels 
municipis de pas del LAV, per considerar-se les unitats mínimes autònomes de gestió 
urbanística. Els temps usuals dels planejaments municipals són de llarga durada i en 
continua revisió. En canvi, el traçat i construcció de les línees d’alta velocitat és 
d’una celeritat molt major i respon a agents diferents. Sense voler ser norma, la 
incomunicació habitual entre unitats de gestió política en la creació d’infraestructures 
té varies lectures, i no sempre negatives. Per una banda, la independència i els mètodes 
d’adjudicació propicien la rapidesa d’execució, i a més, permeten definir i consensuar amb 
fermesa decisions estructurals del territori (vialitat, passos, posició de les 
estacions,etc). Per l’altre, la major part de decisions preses a nivell local queden 
modificades , descontextualitzades o suprimides per una decisió, en principi tan simple, 
del pas d’una nova línea ferroviària. 

Així el marc teòric és complexe i es mou en paral·lel al planejament convencional. Els 
esforços actuals en el camp urbà es centren en complementar el planejament municipal amb 
la superposició d’escales (plans territorials, plans directors,etc)  o els marcs de 
reforma particulars (ARE, Llei de Barris, etc). Ens sumem a aquest panorama de planejament 
transversal per reclamar un estudi complert del pas de l’alta velocitat propositiu que 
modifiqui i millori  cada una de les propostes particulars municipals. S’entén que en 
aquest marc quedaria definit també l’estudi de les conseqüències en sòl no urbanitzable, 
que permetria vertebrar millor les incoherències de creixement urbà provocades per la 
autonomia municipal. 

Els projectes són per tant subsidiaris d’aquesta escala i s’han d’entendre a mode 
d’exemple final d’una llarga cadena només esboçada de professionals involucrats. La 
estructura de la cadena hauria de ser responsabilitat pública, i permetria involucrar més 
agents en la configuració urbana, tots amb exigències particulars però que amb voluntats i 
directrius  comunes, de ben segur serviran per enriquir el conjunt. 

Com a objectius generals  podem esmentar: obrir noves possibilitats  al panorama laboral 
dels arquitectes i analitzar els processos i forma urbana des de una perspectiva diferent. 

 

Sergi Gonzàlez Benedi 

Bernat Hernàndez Sàbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAS 33. CENTRE CULTURAL A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

El cobriment del pas de la línia d’alta velocitat ha deixat al municipi 86.000m2 de sòl 
“urbanitzable” en el que la  inexistència d'un projecte urbà capaç de posar les eines 
necessàries perquè el  pas de la LAV pel territori sigui compatible amb projectes d'escala 
municipal, ha derivat en un seguit de problemàtiques urbanes que generen  pèrdua 
d'identitat i lligam entre una ciutat i els seus habitants.   

Paradoxalment el conflicte que ha generat la LAV en la població no és la pròpia circulació 
de trens, si no el fet d'intentar amagar la seva presència al municipi. El tret de sortida 
pel projecte és el fet d'entendre el pas de la LAV com una oportunitat per a la població i 
no pas com un peatge a pagar.  

És per aquests fets, que proposem com a principals estratègies i/o eines de projecte 
aquelles que, després d’analitzar la població des dels elements “supramunicipals”, ens 
permeten preservar l’escala de la població tot acceptant el repte de revisar i millorar 
els teixits urbans malmesos i abandonats. 

Per  tornar a assolir l'escala d'espai públic que li és pròpia es planteja fragmentar 
l'espai únic del cobriment mitjançant edificació i vegetació. Aquest seguit 
d’interrupcions han de permetre l'aparició de places i espais col·lectius al mateix temps 
que es garanteixi la continuïtat de l'eix històric. Per la naturales episòdica de 
l’operació s’ha decidit que la ressolució del projecte derà de caràcter edificatori i es 
concretarà en un node puntual. 

L'escala del buit ocasionat requereix programes amb molta càrrega de funcionament, que 
puguin assumir els grans espais lliures que apareixen. De la mateixa manera, és 
imprescindible plantejar un programa d'utilització diària que ens permeti domesticar i 
travar  l'espai generat amb la població existent. Per les característiques mencionades i 
per una necessitat actual del municipi s’ha delimitat el programa com a Centre cultural.  

La interrupció del pas ha de garantir també la creació de façanes allà on en aquests 
moments tan sols tenim una gran absència de ciutat. La proposta cerca la relació amb el 
context edificat per tal de garantir així el perllongament dels carrers transversals al 
cobriment i permetre així el salt d'un teixit a un altre de la ciutat. 

El sistema constructiu escollit és, a la pràctica, una imposició natural del propi 
emplaçament. L'edifici, sigui quin sigui el programa previst ha d'assumir el salt per 
damunt el cobriment existent dels túnels de la LAV i de rodalies sense generar cap tipus 
d'interferència en el comportament de les estructures previstes per ADIF. Així doncs, no 
es contemplen ni recolzaments en cap de les estructures previstes per ADIF, ni fonaments 
en superfície al costat de les pantalles evitant així l'aparició de patologies en 
aquestes. L'altre factor determinant, és el que ocasiona la proximitat a les vies i que té 
com a principal conseqüència l'aparició de vibracions de component horitzontal en el 
terreny. Aquestes vibracions tot i no suposar cap problema a nivell estructural sí que 
resulten problemàtiques pel que fa referència al confort dels usuaris. Així doncs, una 
estructura capaç d'absorbir les vibracions a les que serà sotmès el terreny al mateix 
temps que permeti el cobriment de grans llums serà doncs la resposta més adient per aquest 
emplaçament. 

 

 

 

 

 

CAS 92. PROJECTE URBÀ A FIGUERES 

 

El pas de l’alta velocitat per Figueres tindrà unes conseqüències estructurals pel 
municipi de Figueres, degut el seu trasllat especular des del límit occidental al límit 
oriental de la població. Cal mencionar que és l’únic municipi d’Europa amb estació d’alta 
velocitat sense ser capital de província o regió. Això és degut fonamentalment a la seva 
posició fronterera amb França, establint-se com a porta d’entrada turística a la costa 
gironina, però també amb una previsió de creixement urbanístic enorme. De ser un municipi 
de mida mitjana vol convertir-se en un sistema urbà polinuclear amb una àmplia presència 
de infraestructures estatals.  

La situació actual és heterogènia i desconcertant a nivell urbà, amb superposició 
discontinua de teixits i edificacions disperses, moltes d’elles de caràcter unifamiliar. 
No és per tant un panorama adient per un teixit que ha de ser porta d’entrada a l’Empordà 
i a Figueres des de la nova estació. Com a part d’aquest creixement occidental s’ha 
analitzat la principals artèries urbanes de l’emplaçament, els carrers Nou i Empordà, que 
posseeixen una escala supramunicipal pertinent a l’escala de l’operació. Com a principal 
conflicte podríem esmentar que pas de la Riera de Figueres ha impedit la continuïtat 
viària entre aquests carrers i la formació d’una estructura reconeixible 

Es proposa la creació d'un paisatge urbà coherent i amb un cert grau d'autonomia formal 
per aproximar el centre històric cap a la nova frontera establerta per l’estació. Per 
l’extensió mateixa de l’àmbit, i per l’ús principal residencial,  l’escala de l’operació 
s’entén de caràcter urbà i s’ha exclòs una resolució edificatòria puntual. El projecte pot 
resumir-se, com a procés conceptual en els punts següents: 

· La reconstrucció viaria i del teixit transversal a ambdós vies gràcies a un anàlisis 
dels carrers existents i de la proposta de noves connexions. Base edificada en illa 
tancada basada en el teixit anteriorment dissenyat, però sotmès a unes exigències formals 
derivades de les reflexions de la gran escala. 

· La determinació d'una nova secció urbana del carrer Nou, tant dels voravies com del tram 
per a vehicles. Imposició d’un sòcol comercial de PB+2 relacionat amb el trànsit turístic 
del futur immediat. 

· El reconeixement de l'antiga traça de la Riera de Figueres com a element estructurador 
urbà que configuri un vial interior relacionant equipaments de proximitat i espais públics 
La dupla carrer-riera ha de permetre variabilitat de configuració urbana a les illes i 
afavorir el trànsit longitudinal peatonal. Es proposa transformar un element lineal i de 
creixement suburbà en una concatenació d'espais lliures episòdics tancats preceptivament 
però units a nivell peatonal. 

· El repartiment d’usos generals i les profunditats edificables corresponents. Es proposa 
destinar la secció de la carretera de Llers, així com la parcel·la que dóna façana al 
carrer de l’Empordà al sector terciari i a oficines. L’edificabilitat residencial 
s’acumularia en forma de bloc a ambdues bandes dels nous vials creats. 

Per la definició del programa residencial  s’ha subdividit en unitats d’actuació de l’àrea 
residencial basant-se en dues premisses: El trencament de l’illa viària mitjançant la 
pròpia agrupació d’unitats i el trencament perceptiu del bloc per la divisió entre 
habitatge lliure (encarades al comercial a vial) i protegit (encarades al vial cívic 
interior).  

Com a resposta als problemes derivats de la mobilitat del LAV es proposa destinar 
l'habitatge protegit íntegrament a lloguer. Per ser fidels amb el model familiar català 
s'han buscat les estadístiques relatives a superfície i nombre de residents (any 2007) 
segons el Ministerio de la Vivienda. En base a elles s'ha establert el repartiment de 
nombre d'habitatges segons superfície. Es proposa un model d'habitatge multitipus, segons 
profunditats edificable establerta, que permeti una flexibilitat combinatòria major a 
l’ordinària. 
 

 


