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“Observar una ciutat, involucrar-se en ella es un dels grans plaers de la vida. Es part del que 
significa ser humà...El ciment, el vidre, i la pedra ens esculpeixen, els carrers, els barris, els 

arbres en les voreres ens donen forma”. 

David Byrne (2010) 
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1. RESUM, OBJECTIUS I METODOLOGIA. 

1.1. RESUM. 

Per a avançar cap a la sostenibilitat necessitem un canvi de paradigma en la forma d’entendre el 
món, un canvi de valors de fons en les persones però també alhora d’utilitzar la paraula 
sostenibilitat. Sinó realitzem un canvi de forma immediata acabarem col· lapsant ambiental i 
socialment el planeta Terra.  

Trobar el paper de les ciutats per superar aquesta crisis sistèmica és prioritari o sinó molt 
probablement no es superarà. L’espai públic urbà en l’actualitat és la ciutat. Una ciutat entesa 
des de la perspectiva sostenibilista on els sistemes, xarxes i conjunts d’elements generen un 
sistema complex d’ús col· lectiu. És precisament per mitjà de l’apropiació de l’espai públic urbà 
que aquest treball proposa solucions cap a la sostenibilitat. L’espai públic l’hem de crear entre 
tots des dels valors d’una ciutat més justa, més cohesionada per mitjà de la mescla social i 
generadora d’atracció de noves activitats artístiques, culturals econòmiques que respectin el 
medi ambient. L’apropiació local de l’espai públic urbà pot desenvolupar el poder social de 
decisió per mitjà del domini sobre les ciutats. 

La urgència d’una transformació social ens porta a treballar en un espai concret, el barri de 
Porta, del districte de Nou Barris, Barcelona. Es treballa de lo local a lo global, sense perdre de 
vista el context internacional en el que ens trobem. Entenent la ciutat des de les singularitats de 
cada indret i descentralitzant el sistema en les unitats administratives més petites. No només es 
un projecte què estudia els fenòmens urbans des de una visió tècnica; es pretén treballar 
comprenent la complexitat en la relació entre els fenòmens socials i l’espai urbà. Un espai urbà 
què té profunds efectes sobre els processos socials a la ciutat.  

Quins son els aspectes que defineixen els llocs d’èxit social favorables a la felicitat col· lectiva i 
conseqüentment a la transformació social? Des de el meu punt de vista l’aspecte fonamental és 
la reciprocitat entre ciutadans i institucions locals que ajudin a superar la barrera de la falta de 
cohesió social i l’individualisme. Fomentar aquest canvi de valors necessari per a la millora de 
la participació en la gestió i optimització de recursos, “avui per mi, demà per tu”. 

La transformació de la realitat només es pot produir si treballem plegats en les nostres 
percepcions, actes, activitats, riqueses que per mitjà de l’intercanvi i la conjunció social formen 
un tot. És per aquesta raó que es planteja l’estratègia d’intervenir en la consciència social 
mitjançant l’espai públic com a dinamitzador del barri de Porta, districte de Nou Barris, 
proposant al final l’apropiació d’un eix central on articular la vida del barri; Plaça Sóller, Solar 
Piferrer 122 i Can Verdaguer. 

1.1.1. Resumen. 

Para avanzar hacia la sostenibilidad necesitamos un cambio de paradigma en la forma de 
entender el mundo, un cambio de valores en profundidad en las personas, así como también  un 
cambio al utilizar la palabra sostenibilidad. Si no se produce este cambio de forma inmediata 
acabaremos colapsando ambiental y socialmente el planeta Tierra. 

Encontrar el papel que han de asumir las ciudades para superar esta crisis sistémica es 
prioritario o de otra manera esa crisis no se superará. El espacio público urbano es la ciudad. 
Una ciudad entendida desde la perspectiva sostenibilista, donde los sistemas, las redes y 
conjunto de elementos generan un sistema complejo de uso colectivo. 

Es precisamente por medio de la apropiación del espacio público urbano que este trabajo 
propone soluciones hacia la sostenibilidad. El espacio público lo hemos de crear entre todos 
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desde los valores de una ciudad más justa, más cohesionada por medio de la mezcla social y 
generadora de atracción de nuevas actividades artísticas, culturales y económicas que respeten 
el medio ambiente. La apropiación local del espacio público urbano puede desarrollar el poder 
social de decisión por medio del dominio de las ciudades. 

La urgencia de una transformación social nos lleva a trabajar en un espacio concreto, el barrio 
de Porta, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. El trabajo avanza de lo local a lo global, sin 
perder de vista el contexto internacional en que nos encontramos, entendiendo la ciudad desde 
las singularidades de cada lugar y descentralizando el sistema en las unidades administrativas 
más pequeñas. No solo es un proyecto que estudia los fenómenos urbanos desde una visión 
técnica; se pretende avanzar hacia la comprensión en la complejidad de la relación entre los 
fenómenos sociales y el espacio urbano. Un espacio urbano que tiene profundos efectos sobre 
los procesos sociales de la ciudad. 

Cuáles son los aspectos que definen los lugares de éxito social favorables a la felicidad colectiva 
y consecuentemente a la transformación social? Desde mi punto de vista el aspecto fundamental 
es la reciprocidad entre ciudadanos e instituciones locales que ayuden a superar la barrera de la 
falta de cohesión social  y el individualismo. Fomentar este cambio de valores es necesario para 
la mejora de la participación en la gestión y optimización de los recursos, “hoy por ti mañana 
por mí”. 

La transformación de la realidad solo se puede producir si trabajamos  todos juntos en  base a la 
riqueza de nuestras percepciones, acciones e intervenciones que gracias al intercambio y la 
cooperación social forman un todo. Es por esta razón  que se plantea la estrategia de intervenir 
en la conciencia social utilizando el espacio público como dinamizador del  barrio de Porta, y la 
apropiación de un eje central donde articular la vida de barrio: Plaza Soller, Solar Piferrer 122, y 
Can Verdaguer. 

1.1.2. Abstract. 

In order to move toward sustainability we need a paradigm shift in the way we understand the 
world, a change of background values in people but also in the way we  use the word 
sustainability. If this change is not immediate, planet Earth will end up collapsing 
environmental and socially. 

Finding the role of cities to overcome this systemic crisis is a priority. The urban public space is 
now the city. A city understood from the perspective of sustainability, where systems, networks, 
and sets of elements generate a complex system of collective use. It is precisely through the 
appropriation of urban public space that we propose solutions to sustainability. The public space 
must be created together from the values of a more just, more cohesive city through the social 
mixture able to attract and generate new artistic, cultural and economic activities in harmony 
with the environment. The local appropriation of urban public space can develop social 
decision-making power through control over the cities. 

The urgency of social transformation leads us to work in the neighborhood of Porta, in the Nou 
Barris district of Barcelona. The project works from local to global without losing sight of the 
international context in which we find ourselves. Understanding the city from the uniqueness of 
each place and decentralizing the system in smaller administrative units. The project is not just 
studying urban phenomena from a technical view, but understanding the complex relationship 
between social phenomena and urban space. It is an urban area which has deep effects on the 
social processes of the city. 

Which are the aspects that define social sites favorable to collective happiness and social 
transformation? From my point of view is the fundamental reciprocity between citizens and 
local institutions, in order to help overcome the lack of social cohesion and individualism. 
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Encouraging this change of values needed to improve participation in the management and 
optimization of resources, "Today it´s me… tomorrow it´s you!” 

The transformation of reality can only occur if we work together in our perceptions, actions and 
activities through social exchange and cooperating as a whole. For this reason it is proposed a 
strategy involving social awareness by the locals in the revitalization of Porta neighborhood, in 
the district of Nou Barris, with the proposal of the appropriation of a central axis where the life 
of the neighborhood can take place: Plaza Soller, Solar 122 and Piferrer Can Verdaguer. 

1.2. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS. 

L’objectiu general d’aquest treball es experimentar quines possibilitats de canvi existeixen en un 
espai concret, el barri de Porta, districte Nou Barris. Experimentar en aquest barri per 
transformar-lo en un lloc d’èxit social favorable a la felicitat col· lectiva. Comprendre quins són 
els aspectes claus d’aquesta camí cap a la Sostenibilitat. Una utopia per necessitat, que ha de ser 
forçosament experimentada sobre el terreny aportant tot el rigor, esforç i dedicació possible. Un 
treball inesgotable què encara queda obert degut a les conseqüències i contradiccions pròpies 
d’un procés d’una dimensió més llarga. 

El treball es concreta en els següents objectius específics: 

• Revisar el conjunt d’actuacions realitzades en la planificació urbanística municipal que 
s’han dut a terme durant els últims anys i avaluar els seus efectes socioeconòmics i 
ambientals, per així poder valorar la situació urbana actual identificant  les seves 
problemàtiques i  les seves oportunitats.. 

• Incidir en els espais d’unió i relació del barri analitzant quines son les principals 
activitats socials existents i les mancances i les necessitats del barri en relació al seu 
espai públic.  

• Proposar per mitjà de processos participatius un seguit de possibilitats de millora en 
l’espai públic del barri de Porta que dotin de caràcter, vida i sentiment de cohesió al 
barri. 

En conclusió l’objectiu principal d’aquest treball és determinar les problemàtiques socials 
existents, recollint el passat històric i analitzant l’estat urbanístic actual, amb l’objectiu de 
proposar una estratègia què millori la vida social al barri de Porta. 

1.3. METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL TREBALL. 

Per tal d’assolir els objectius que motiven l’estudi, el mètode de treball segueix un marc 
conceptual ampli què intenta intercomunicar la ciència amb l’humanisme i la tecnologia, 
l’ecologia i l’economia amb la societat i l’individu. No només es un projecte què estudia els 
fenòmens urbans des de una visió tècnica; es pretén treballar la interrelació entre els fenòmens 
socials i l’espai urbà, la qual té profunds efectes sobre els processos socials a la ciutat. Més que 
una investigació enfocada cap les causes que determinen el canvi de forma aïllada1 és una 
investigació cap al descobriment de les relacions de transformació per mitjà de les quals la 
societat es troba constantment en evolució. Aquest procés pren forma mitjançant un mètode, és 

                                                      

1 Es dedueix en una suposada associació atomista, o cap a la identificació d’etapes o lleis descriptives que governen 
la evolució de les totalitats independent de les seves parts. 
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a dir, una estratègia de treball per arribar als objectius proposats. A continuació es descriuen els 
capítols que conformen aquest mètode segons les diverses classes d’eines de investigació 
utilitzades. 

En el segon capítol s’estudia l’estat de l’art per mitjà d’una selecció de llibres, articles i 
informació diversa. Aquest capítol ens serveix com a introducció i base teòrica sobre la qual 
sustentar la resta del treball. Dit d’una altre manera s’aprofundeix en el marc teòric per mitjà de 
la recerca i anàlisi de la documentació existent. Per començar es parla del concepte de 
sostenibilitat entrant en les seves contradiccions. A continuació s’assenyala la ciutat com la 
solució sostenibilista a la crisis sistèmica. Finalment aprofundir en una estratègia de consciència 
col·lectiva per mitjà de l’apropiació de l’espai públic urbà. 

En el tercer capítol, història urbana i participativa del barri de Porta, es busca analitzar els 
antecedents d’un espai concret; el barri de Porta, districte de Nou Barris, Barcelona. Un espai 
proper què ha permès aprofundir des de la quotidianitat en les contradiccions d’una realitat 
complexa pròpia de la ciutat. En primer lloc es comença fent una recerca i compilació de fonts 
històriques i periodístiques que ens permeten reproduir el procés de formació del barri aportant 
fotografies i donant una visió de les accions dels diferents actors. Aquesta informació ens 
serveix per descriure per una banda quins són els antecedents en la participació i per altre banda 
explicar certes realitats específiques i de caràcter social de l’àrea d’estudi. La recopilació de 
fotografies històriques és un llenguatge visual que resulta de molta utilitat ja que ens permet 
mostrar el passat amb una imatge que àmpliament descrivim amb paraules. En aquest segon 
capítol queden reflectides les principals actuacions que l’administració ha realitzat durant els 
últims anys i quina ha sigut la relació2 amb els veïns del barri. Per aconseguir aquest objectiu es 
treballarà per mitjà de documentació tècnica urbanística fent especial menció al Pla de Reforma 
Interior Barri de Porta realitzat al Gener del 1997 per l’Ajuntament de Barcelona, Sector 
d’Urbanisme. Per altre banda es treballa conjuntament amb diverses entitats civils, especialment 
l’AVV de Porta. Als seus arxius s’hi troben al·legacions, opinions dels seus integrants 
coneixedors del tema, activitats que es duen a terme per a fer pública la seva disconformitat, etc. 
S’ha recopilat també material propagandístic, com pamflets, tríptics, etc. que ens ajuda a 
interpretar i contextualitzar les actuals reivindicacions que es viuen a la zona. Aquests 
documents ens serveixen de contrapunt a la visió que sorgeix de la lectura dels documents de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

En el quart capítol, diagnosis del barri de Porta, es busca identificar l’estat actual del barri 
realitzant un anàlisis quantitatiu i qualitatiu des de la perspectiva de l’Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona. S’ha posat especial atenció a l’estat socioestadístic, a la mobilitat i a 
l’estat de l’espai públic amb un combinat de tècniques de recerca. Primerament s’ha realitzat 
una recerca bibliogràfica dels estudis similars a la temàtica del treball escollit. S’han consultat 
tesis realitzades en altres casos d’estudi i articles de referència en la temàtica de l’espai urbà. 
Per altre banda es realitza la representació gràfica per mitjà de Sistemes de Georeferenciació i 
Informació3 de bases de dades proporcionades per l’Open Data Barcelona, Institut Cartogràfic 
de Catalunya, Carto BCN i el Departament d’Estadística de Barcelona.  

                                                      

2 La realitat del barri de Porta la podem estudiar per mitjà de les relacions entre els elements que el formen o per 
mitjà de les lleis que governen la conducta de l’espai. Pàg 303, Urbanismo y desigualdad social, David Harvey. 

3 Els Sistemes de Georeferenciació i Informació permeten la obtenció d’una base de dades georeferenciada capaç 
d’informar de forma ràpida, actualitzada i coherent sobre la situació dels barris respondre dels elements i eines 
necessàries per sistematitzar la informació recollida, facilitar la seva lectura i visualitzar els resultats. S’ha utilitzat els 
indicadors urbans que s’ha considerat amb influència directa per diagnosticar la relació social amb l’espai públic 
urbà. 
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En el cinquè capítol, sinopsis del barri de Porta, es busca resumir les principals problemàtiques 
de l’àrea d’estudi intentant identificant si hi ha una relació de causalitat amb la seva qualitat o 
amb altres factors que desencadenen la falta d’ús de l’espai públic urbà. El reconeixement i 
l’observació “in situ” han estat bàsics, per comprovar qualitativament el que la informació 
recopilada ens indicava i d’aquesta forma comentar-la. 

Després d’haver definit l’espai que presenta Porta amb claredat, precisió i de manera 
exhaustiva,  s’inicia una segona fase més experimental, capítol sisè, apropiació de l’espai públic 
urbà al barri de Porta, on es proposen possibilitats de millora mitjançant una estratègia de barri. 
En aquesta estratègia es situa al ciutadà en continua relació amb el barri per mitjà de la vida 
quotidiana com allò que defineix l’espai i com allò que és modelat per l’espai. Les tècniques de 
participació realitzades en aquest capítol han sigut protagonitzades per persones que han viscut i 
intervingut directament amb la rehabilitació de la zona durant els últims. Gràcies a les 
aportacions dels veïns podem conèixer de primera mà aspectes qualitatius que ens han ajudat a 
comprendre i interpretar resultats que van més enllà de l’expressió estadística o de la quantitat 
numèrica. 

Finalment l’estudi acaba amb dos capítols, discussió i conclusions, que de forma sintètica 
haurien de ser considerats en properes actuacions urbanes en el barri de Porta. 

 

Il· lustració 1. Esquema de la Metodologia del Projecte.                                                                                             
Font: Elaboració pròpia. 
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2. MARC TEÒRIC: 

2.1. EL CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT. 

“Per creure que el creixement exponencial pot continuar indefinidament cal ser un boig o un 
economista”. 

 Kenneth Boulding. 

El concepte de sostenibilitat ha estat lligat als organismes internacionals i a les diferents 
conferències promogudes per les NNUU4. La paraula sostenible va sorgir buscant resoldre 
l’oxímoron del desenvolupament en un planeta que posseeix uns límits físics en els seus 
recursos. Però molts cops aquest concepte ha sigut utilitzat de forma incorrecte arribant a 
generar un concepte amb “un enorme poder ideològic i legitimador de l’acció social però cada 
cop més desproveït de sentit concret. Crear una nova societat només serà possible quan 
s’aconsegueixi utilitzar correctament el concepte de sostenibilitat deixant de banda les 
connotacions valoratives. Només així es pot reduir el soroll que dificulta la comunicació, 
atordeix l’enteniment i, bloqueja l’acció” (Stahel y Cendra 2009).  

La “sostenibilitat” s’ha convertit en un concepte plàstic5 que organismes internacionals i 
institucions exigeixen per a qualificar el concepte desenvolupament. En l’actualitat molts cops 
es converteix en la “coartada per justificar polítiques, plans i projectes, sense especificar mitjans 
eficaços davant els mecanismes que generen malbaratament de recursos i usos depredadors del 
medi ambient”, (Borja 2012).  

Per tant. per a avançar cap a la sostenibilitat necessitem un canvi de paradigma en la nostre 
forma d’entendre el món però també alhora d’utilitzar la paraula sostenibilitat. “Abans de 
promulgar receptes magistrals, val la pena situar-nos en actituds més humils i acceptar 
complexitats que no se solucionen amb idees simples que són, en el millor dels casos, titulars de 
premsa per satisfer vanitats o rendiments crematístics; potser així aconseguim apropar-nos a 
solucions duradores per als múltiples problemes socials, ambientals, econòmics i culturals a què 
hem de fer front, (Solanas, Calatayud y Claret 2009). 

El planeta terra dins del paradigma de la sostenibilitat podria ser descrit com aquell “univers 
dinàmic, que es mou i respira, el qual l’ordre es manté no per la unitat, sinó per l’harmonia, 
basat no en l’equilibri estable de lo mort, sinó en l’equilibri dinàmic de lo viu,..., auto-regulador 
no en funció de la rigidesa de les relacions, sinó en funció de la coexistència d’un sense número 
de petites parts en moviment, de les quals a ninguna se li permet acumular massa suficient per 
pertorbar l’harmonia del tot”, (Kohr 1957) 

Un cop identificats els límits ecològics6 i socials actuals, la nostre civilització es planteja per 
mitjà del paradigma de la sostenibilitat proposar un nou sistema on es trobin les condicions 

                                                      

4 També conegudes com cimeres de la Terra s’han realitzat periòdicament en diferents indrets: Estocolm 1972, Río de 
Janeiro 1992, Johannesburg 2002 i Rio de Janeiro 2012. 

5 Desenvolupament i Sostenibilitat s’han convertit en el que el lingüista alemany Poerksen defineix com conceptes 
plàstics. 

6 L’estudi anomenat Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Rockström et al, 2009, 
s’identifica nou indicadors d’equilibri planetari, establint per a set d’ells límits de seguretat, els quals tres d’ells han 
sigut superats: canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i cicle del nitrogen. 
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bàsiques per assegurar la vida de les generacions presents i futures. Diferents estudis7 apunten a 
què sinó realitzem un canvi de forma immediata acabarem col· lapsant ambiental i socialment el 
planeta Terra. Per a abordar aquesta importància transcendental que adquireix la sostenibilitat és 
imprescindible replantejar-nos els problemes des de una globalitat d’aspectes 
multidimensionals: ecològics, culturals, econòmics, polítics, tecnològics i inclús ètics. 

Aquesta crisis del concepte “sostenibilitat” només podrà ser resolta per mitjà de la 
“representació transversal de les diferents disciplines, dels diferents fenòmens dinàmics i 
interdependents”. (A. Stahel 1999), com és el cas del canvi climàtic, la crisis de governabilitat, 
seguretat i conflictes ecològics, pèrdues en la biodiversitat, crisis financeres globals,... La 
comprensió de que tot està lligat entre el context i les parts ens porta a la necessitat d’obrir la 
ment a la diversitat de punts de vista. 

Per altre banda la Sostenibilitat només podrà ser entesa des de una mirada científica-complexa o 
posnormal8. Si interpretem la realitat des de la ciència clàssica la sostenibilitat entrarà 
sistemàticament en crisis. “La ciència clàssica ha negat la complexitat per tres principis 
explicatius fonamentals: el determinisme universal, el de reducció i el de disjunció”, (Morin 
1999).  

Per aconseguir desenvolupar la sostenibilitat9 es obligatori superar el model basat en l’economia 
crematística, d’acumulació de recursos i suma d’objectes. Per superar aquesta barrera és 
imprescindible un canvi de valors de fons en les persones. “Els canvis són més superficials i 
menys efectius en el nivell dels impostos, subsidis i flux de materials (precisament en el nivell 
que treballen les administracions), mentre que són més profunds i efectius com més toquen el 
paradigma o la mentalitat de fons”, (Meadows 1997). Durant les últimes dècades sembla estar 
sorgint senyals de canvi en el foment de la solidaritat i lo ecològic, com és el cas de la 
Plataforma d’afectats per la Hipoteca, la banca ètica, la proliferació d’associacions i ONGs o el 
moviment del 15M.  

2.2. CRISIS SISTEMICA I CIUTAT. 

“La il·lustració ha mort, el marxisme ha mort, el moviment obrer ha mort,... i l’autor no es sent 
massa bé”. 

 (Harvey 1990) 

S’ha dit molts cops que la representació de la crisis planetària són les ciutats. La ciutat es el 
centre del debat i de l’esperança, el centre de les revolucions i els canvis, el centre de les bones 
notícies però també de les dolentes. La crisis sistèmica de les ciutats10 està caracteritzada per 

                                                      

7 Va ser Limits to Growth, l’informe publicat pel Club de Roma en 1972, on per primer cop s’indicava que existia una 
quantitat de recursos limitada, posant èmfasis en el perill que suposava sobrepassar aquests límits. Més tard en Our 
common future, 1986, es va tornar a tractar l’impacte socioeconòmic que estava vivint el nostre planeta. Recentment  

8 La ciència posnormal (Postnormal Science) es un concepte desenvolupat per Funtowicz y Ravetz (1993), tractant de 
caracteritzar una metodologia d’investigació que sigui apropiada per les condicions contemporànies. Wikipedia, 
2013. 

9 (Pigem 2010) ens comenta com la paraula sostenible és hora ja que passi de ser un adjectiu que qualifica el 
desenvolupament a un substantiu. Concentrant-nos més en desenvolupar la sostenibilitat i menys en el 
desenvolupament sostenible. 

10  La crisis sistèmica es caracteritza per “una economia de mercat poc o mal regulat en el territori, la creixent 
desigualtat i exclusió social, els costos ambientals i el malbaratament de recursos bàsics, la inexistència o debilitat de 
governs locals adequats als nous territoris urbans o metropolitans i la democràcia reduïda als seus aspectes 
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una “societat del neoliberalisme econòmic, individualista, de política local dèbil i capitalisme 
financer fort”, (Belil 2012). 

Una de les raons que situen a les ciutats en el centre del debat és què el creixement demogràfic 
dels propers anys es situarà principalment en aquestes. En un informe recent (United Nations 
2012), s’apuntava com el nostre planeta serà cada cop més urbà. En l’any 1950 les ciutats eren 
ocupades només per una tercera part de la humanitat. En la actualitat més del 50% de la 
població mundial, uns 3.500 milions de persones, viuen en espais urbanitzats. S’estima que 
durant l’any 2020 la població arribi al 60% i més endavant, en el 2030 siguem ja 5.000 milions 
de persones vivint en les ciutats. 

 

Il· lustració 2. Població urbana i rural, 1950-2050 Font: (United Nations 2012). 

La ciutat és l’expressió dels nostres temps, on es concentra el poder de l’home. En aquestes es 
consumeix la major part d’energia, d’aigua, d’aliments,..., de productes en general. En 
l’actualitat el consum energètic en les ciutats representa dos terceres parts de l’energia global 
consumida (International Energy Agency 2008).  

En l’actualitat les polítiques urbanes són  totalment insostenibles: l’ús massiu de l’automòbil es 
manté quan es casi sempre el principal factor d’escalfament de la Terra, els grans projectes 
urbans, basats en edificis monumentals i entorns sense vida es presenten com símbol de progrés 
quan en la majoria dels casos tindrien de ser considerats insostenibles. A més en aquest nou 
model caracteritzat per la globalització i la possibilitat de connectivitat instantània, la tecnologia 
no està jugant un paper positiu ja que provoca en molts casos una reproducció d’aquest model 
sense buscar les identitats pròpies d’allò local. 

Hem conegut un món en constant evolució i creixement que ens ha proporcionat una bona 
qualitat de vida. La nostre societat es desenvolupa a un ritme desorbitat; la societat de consum 
caracteritzada pels centres d’oci, llocs de vacances, ciutats de luxe i plaer, ha creat un sistema 

                                                                                                                                                            

procedimentals i a les pràctiques tecnocràtiques, caracteritzada per la confusió institucional, neguen a la vegada 
l’àmbit de ciutadania i la democràcia real”, (Belil 2012). 
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què necessita alimentar-se dels recursos posseint l’espai on s’hi troba de forma il· limitada però 
què a la vegada, paradoxalment limitada físicament en el planeta Terra. 

El capitalisme proporciona a tothom la llibertat per desenvolupar la nostre personalitat 
individual com ens vingui de gust sempre que tinguem diners. La llibertat individual ha 
provocat l’enfortiment d’una societat competitiva i poc cohesionada. El diner “es un poder 
social que pot pertànyer a persones individuals, i així constitueix la base d’una llibertat 
individual amplia, una llibertat que pot desplegar-se sense tenir en compte als demés. El diner 
uneix, precisament per la seva capacitat per adaptar-se a l’individu, a la fragmentació social”, 
(Harvey 1990). 

Durant els últims anys la llibertat incontestable què proporcionava tenir diners també ha entrat 
en crisis  ja què cada cop més el capital es situa en les mans d’unes poques corporacions. El 
creixement material que proporcionava el benestar a famílies, ha deixat pas a les formes 
especulatives de generar diners. “El diner ja no depenen de l’activitat productiva que es 
desenvolupa en un espai específic. El món, per primera vegada es regeix per la forma 
immaterial dels diners. La desvinculació del sistema financer de la producció activa i de 
qualsevol base monetària material qüestiona la confiabilitat del concepte valor. La disminució 
del poder dels Estats nacionals individuals sobre les polítiques fiscals i monetàries no està 
acompanyada per un desplaçament paral· lel cap a una internacionalització de la política.”, 
(Harvey 1990). Des de la dècada dels anys 70, els nous mètodes de creixement econòmic han 
estat basats en formes especulatives immaterials que han deixat d’estar sota control dels estats i 
no existeix un òrgan internacional que sigui capaç de buscar l’equilibri per generar una 
redistribució de la riquesa i així aconseguir un creixement de la classe mitja, un model més just 
socialment. Aquest factor és una de les principals raons que provoquen què la política també es 
situï en crisis. 

El sistema capitalista; es mou principalment pels interessos bancaris i les finances de les 
corporacions. La crisis econòmica mundial de 2008-2009 exemplifica com aquest sistema 
financer exclou al ciutadà dels seus drets fonamentals. Les hipoteques d’alt risc dels Estat Units, 
anomenades “subprime”11 ens han portat a la crisis financera mundial. Es va crear un excés de 
producció de diner immaterial provocada pels anomenats “actius tòxics” que van provocar “la 
caiguda de diferents bancs, la congelació de tot el sistema creditici mundial i en conseqüència la 
reducció d’inversions, el consum i la demanda de bens i serveis” (Cohen 2012). Les 
conseqüències d’aquesta crisis ens porten cap a un moment d’incertesa, on ningú pot ser capaç 
de preveure que pesarà.  

A Espanya la globalització dels mercats financers ha provocat una crisis què agreujada pel 
model de la bombolla immobiliària ens està portant a la reducció dels drets socials en àmbits 
com l’educació i la sanitat, l’augment de les desigualtats socials i en general l’augment de la 
pobresa. Recentment un estudi presentat per l’ONU mostrava com la pobresa a l’estat espanyol 
estava arribant fins al 21,8%, on tres de cada 10 menors estan vivint per sota del llindar de 
pobresa. A pesar de la gravetat d’aquestes dades l’estat espanyol no sembla ficar sobre la taula 
solucions per arreglar aquesta problemàtica. El sistema polític actual, nascut a partir de la 
Transició Democràtica ha arribat a un punt de ruptura. Els nombrosos casos de corrupció, la 
pèrdua de legitimitat de la classe política i la passivitat de la societat en general ens porta a 
replantejar-nos noves formes de representació social més justes. Les solucions a la crisis 
sistèmica s’han de trobar a les ciutats i s’han de trobar lo abans possible si no ens volem trobar 
en una situació de no retorn. 

                                                      

11 El principal problema de les hipoteques Subprime va ser la concessió de milions de crèdit als consumidors, que 
posteriorment es van veure incapaços de pagar. 
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2.3. SOSTENIBILITAT I CIUTAT. 

“Una de les coses importants en la vida urbana es com fer que les complexitats què la ciutat 
conté interactuïn.” Richard Sennet. 

A causa de la problemàtica del sistema actual ens veiem obligats a buscar solucions. Trobar 
quin ha de ser el paper de les ciutats serà prioritari per superar aquesta crisis sistèmica o sinó 
molt probablement no es superarà, ja què com s’ha comentat en l’apartat anterior existeixen 
evidències clares de què les ciutats són el centre de decisió i de vida del nostre planeta. 

La ciutat físicament malversada, socialment segregada, econòmicament poc productiva, 
culturalment miserable i políticament ingovernable ha de fixar-se en un model que optimitzi els 
seus recursos i les seves oportunitats de contacte, apostant per la diferenciació i mixtura 
funcionals i socials i multiplicant els espais de trobada 

Des del paradigma de la sostenibilitat, les ciutats s’han d’estudiar com una estructura de 
processos en moviment constant què requereixen d’un treball inductiu. S’ha de raonar de lo 
particular a lo general i no al revés per aconseguir solucions reals que serveixin al llarg del 
temps. La planificació territorial ha de treballar des de lo micro a lo macro tenint en compte la 
singularitat de cada espai. D’aquesta forma es pot entendre la complexitat del territori i així 
finalment aconseguir un ordre que sigui favorable per a la cura del nostre medi. En les ciutats 
que han sigut creades recentment “falten alguns ingredients essencials com és el concepte de 
barri i d’unitat veïnal” (Lefebvre 1969). És per tant una bona estratègia treballar des de la unitat 
administrativa més petita per així trobar solucions a la crisis sistèmica i al dret a la ciutat12.  

S’ha d’entendre la ciutat com un cos viu, dinàmic i en evolució què no accepta la solució per 
sempre. És per això que els ciutadans hem de ser capaços de ficar-nos d’acord constantment en 
la recerca de noves solucions. “Només la força social que sigui capaç d’inventar-se a si mateixa 
pot ser capaç al llarg de l’execució de transformar la societat. El màxim d’utopisme 
acompanyarà l’òptim de realisme”, (Lefebvre 1969). Les lluites de les dones, dels treballadors, 
dels immigrants i de les minories en general, són la força social per canviar les regles que 
governen l’actualitat. Per tant, en gran part a través de les lluites socials es trobaran les 
solucions a la crisi sistèmica en la què actualment ens trobem.  

Les ciutats estan liderades per entitats culturals, polítiques i econòmiques que molts cops estan 
tancades al canvi i no són capaces d’adaptar-se ni aprofitar influencies positives. Com vivim en 
una ciutat en constant desenvolupament, els sistemes rígids actuals no serviran per sempre. Per 
tant s’han d’ordenar, reformar i repensar constantment les ciutats de forma flexible. “En la 
organització dels sistemes dinàmics complexos ens trobem amb jerarquies i controls interns, 
elements que, des de fora i de forma rígida, limiten i controlen el funcionament d’altres. També 
ens trobem amb relacions rígides. No obstant, la seva harmonia i capacitat de resiliència recau 
en el fet que en la dialèctica entre lo de dins i lo de fora, lo de baix i lo de dalt, predomina 
l’autonomia descentralitzada sobre lo imposat centralitzat. Predomina l’auto-organització sobre 
la organització rígida construïda a partir d’estructures de gestió i planificació jerarquitzades i 
externes”. (Stahel y Cendra 2009).  

                                                      

12 “Entre els drets al treball, l’educació, la salut, l’allotjament, l’oci, la vida,... figura el dret a la ciutat. Entesa com la 
vida urbana amb una centralitat renovada que possibiliti llocs de trobada i d’intercanvi tenint en compte un ritme de 
vida i ús que permeti aprofitar els moments de felicitat. La proclamació i la realització de la vida urbana reclamen el 
domini de lo econòmic (del valor de canvi, del mercat i la mercaderia) inscrivint-se  en una perspectiva de revolució 
social”. (Lefebvre 1969) 
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És important que les decisions tinguin en compte no només les infraestructures sinó també les 
múltiples dimensions (socials, culturals, econòmiques) que conflueixen en un territori. “La 
planificació a les ciutats ha de posar-se al servei d’un desenvolupament integral en el que es 
contemplin totes les dimensions de la vida humana, incloent el reconeixement i construcció 
d’identitats” (Belil 2012). 

Si la nostre societat vol tenir en compte el futur dels nostres fills ha de deixar l’addicció al plaer 
instantani. Vivim en una “aldea global” de telecomunicacions on tot està relacionat per mitjà 
d’aspectes immaterials però molts cops ens oblidem que necessitem un medi on poder viure. És 
de suma importància tenir en compte la defensa i cura de l’espai per així conservar les 
condicions necessàries per a la vida. Si l’ésser humà estigués interessat en la conservació del 
territori, “el sentit de l’espai hauria de ser utilitzat per regular la vida social i donar significat a 
conceptes com els drets territorials necessaris per a la vida de les generacions futures” (Harvey 
1990). 

A Espanya a conseqüència del context actual és prioritari pensar i crear mecanismes de reducció 
de la pobresa i la desigualtat social. Hem de trobar col· laboracions humanes per a crear 
processos creatius i així aconseguir una millor eficiència en l’ús de recursos. Compartir, 
cooperar, ha de ser una de les principals estratègies a seguir per a què les necessitats humanes 
puguin ser cobertes per a tots i totes. Per tant la redistribució dels recursos des de la 
col·laboració humana a través del propi territori urbà hauria de ser un paràmetre prioritari en 
tots els projectes que volen ser sostenibilistes i més en el context de crisis en el què es troba 
nostre país. 

Amb l’objectiu de millorar el sistema polític actual, ens toca avançar, millorant les noves formes 
de participació ciutadana, proposant-nos nous reptes en la introducció de les noves tecnologies i 
les xarxes socials. És imprescindible fomentar la ciutat com espai de regeneració democràtica, 
necessària per a que la vida digna i el dret a la ciutat es desenvolupi. “Es requereix més i millor 
governança des del territori, de manera que la ciutat reivindica un nou espai de representació i 
resolució en el marc general de la reivindicació dels drets urbans (Belil, 2012). 

Per millorar la qualitat de les decisions hem de saber governar des de la complexitat i la 
diversitat. La sostenibilitat ha de promoure la diferència d’interessos què sorgeixen de la 
individualitat segons gènere, sexualitat, raça i classe. Per tant, és necessari què en aquest procés 
de transformació ens impliquem tots i totes: des de polítics, empresaris, intel· lectuals, joves, 
universitaris,... i tota la població en general, per aprendre així a gestionar una nova ciutat. La 
col·laboració i cooperació és necessària per l’acció cap al canvi. Encara què ens queda molt 
camí a recórrer, les actuals mobilitzacions com les primaveres àrabs, el 15-M, la lluita contra les 
hipoteques, demostren la potencialitat que la pròpia ciutat ofereix per a buscar solucions als seus 
propis problemes. 

2.4. L’ESPAI PÚBLIC URBÀ.  

“De les ciutats, el que més m’agrada són els carrers, places, la gent que passa per davant meu i 
que probablement no veuré mai més.”  

Josep Pla, 1927.  

L’espai urbà reflexa les practiques humanes en les ciutats. Per mitjà de l’estudi de la forma 
espacial i del procés social podrem comprendre com l’activitat humana genera necessitats en les 
ciutats. A l’espai urbà trobem processos socials que defineixen les ciutats i és per tant un 
element clau per identificar les problemàtiques generades en aquesta crisis sistèmica: és el cas 
de les relacions de propietat, el moviment de població o de bens de consum. “Les pràctiques 
materials designen fluxos, transferències e interaccions físiques materials que ocorren i creuen 
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l’espai per assegurar la reproducció social” (Harvey 1990). A les ciutats hi ha diverses activitats 
que defineixen l’espai. Per exemple, les autopistes tenen el paper de carrers principals però 
només admeten la funció de mobilitat. Un altre exemple d’interpretació de l’espai és la relació 
dels espais en una casa amb el gènere o edat.  

La ciutat és el reflex de les activitats humanes, adaptant-se a les diferents necessitats de la 
ciutadania. (Harvey 1977) diferencia la naturalesa de l’espai en tres classes: 

- L’espai absolut, posseïdor d’una estructura que podem utilitzar per classificar o 
individualitzar els fenòmens.  

- L’espai relatiu com una relació entre els objectes que existeixen només perquè els 
objectes existeixen i es relacionen entre sí.  

- I l’espai relacional el qual l’objecte existeix només en la mida en que conté en el seu 
interior i representa relacions amb altres objectes. 

En el present estudi ens centrarem en aquell tipus d’espai què per mitjà de les relacions de 
l’individu es converteix en un aspecte fonamental de la pràctica social. Aquell espai social que 
com comenta Harvey (1977) “està compost per un conjunt de sentiments, imatges i reaccions 
amb respecte al simbolisme que representa l’espai que rodeja l’individu”. Un espai què podria 
ser l’element on articular la transformació individual i col· lectiva, des de una perspectiva física 
però també simbòlica13. Aquest espai públic que és l’expressió col· lectiva que ordena la ciutat 
des dels àmbits cultural i polític ha de superar l’individualisme imperant. En aquest sentit 
l’espai públic urbà hauria de ser considerat i concebut com un espai de socialització, on els nens 
comparteixen els seus jocs i la gent gran es relaciona. “Un efecte psicològic positiu que 
contribueixi a generar entorns agradables, espais habitables i contacte amb la naturalesa”, 
(Ayuntamiento de Santander 2012) 

En poques paraules l’espai públic urbà es defineix com aquell espai en les ciutats que 
s’encarrega de donar lloc a la vida urbana. No és un espai residual entre vies i edificis o un buit 
considerat públic per raons jurídiques14. Un cop sortim dels nostres edificis iniciem un 
recorregut en constant interacció amb els principals elements socialitzadors. Ens desplacem pels 
carrers que configuren en gran part el paisatge i ens connecten per mitjà de diferents terrenys 
destinats a l’oci, als jocs i activitats diverses a l’aire lliure: platges, places, parcs i jardins,... o 
també amb equipaments públics: mercats, biblioteques, instal·lacions esportives, equipaments 
culturals, centres cívics, escoles, etc. En definitiva l’espai públic es aquell que entre carrers i 
equipaments, organitza una trama encarregada d’aportar diàriament la vida a la ciutat. 

2.4.1. L’espai públic urbà al llarg de la història. 

“El progrés es un objectiu teòric, i el temps històric la seva dimensió fonamental. Sens dubte, el 
progrés entranya la conquesta de l’espai, la destrucció de totes les barreres espacials” 

 (Harvey 1990). 

                                                      

13 Els espais de representació son invencions mentals (codis, signes, discursos espacials, projectes utòpics, paisatges 
imaginaris i fins i tot construccions materials, com espais simbòlics, ambients construïts específics, quadres, museus, 
etc.) que imaginen nous sentits o noves possibilitats de les pràctiques espacials. (Harvey 1990) 

14 Les diferents normatives assumeixen tal necessitat i recomanen i a vegades imposen determinats estàndards de la 
manera de contribuir a fer habitables les ciutats.  
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L’espai públic ha definit les ciutats al llarg de la història. La demanda d’espais ha estat 
condicionada per els hàbits i mentalitats variables en el temps. En primer lloc la ciutat antiga 
utilitzava aquests espais principalment amb la funció política. És l’exemple de la ciutat estat 
grega: l’àgora era una plaça pública on s’hi desenvolupava les activitats culturals, comercials i 
polítiques. Aquestes característiques s’han mantingut a dia d’avui en la ciutat mediterrània. Ens 
explica Rueda (2005) que la ciutat mediterrània en general està “caracteritzada substancialment 
per l’espai públic que es el lloc on agafa sentit la vida ciutadana. Les funcions que tenen van 
més enllà de les relacionades amb la mobilitat i abasten moltes altres com l’oci, el mercat i la 
festa”.  

Més tard, la ciutat a l’edat mitjana va ser principalment comercial, artesana i bancaria. L’espai 
públic no va perdre el caràcter polític però “de forma més generalitzada què la ciutat antiga va 
saber integrar els mercats, fins aquells moments quasi nòmades, i fora de la ciutat” (Lefebvre 
1969). Les ciutats s’ordenaven per la fortalesa, la institució religiosa i la plaça del mercat. Tota 
estructura de l’espai a la ciutat medieval era el reflex dels criteris típics de la societat jeràrquica. 
“La forma construïda de la ciutat medieval reflexa d’aquesta forma la necessitat que tenien 
aquells que ocupaven posicions de poder i de prestigi en la societat d’utilitzar l’espai i la forma 
arquitectònica com representacions simbòliques del poder d’imatges a les que la societat 
jeràrquica continuava recorrent per al manteniment moral”, (Harvey 1990). 

Als inicis de la industrialització amb els avenços tecnològics es genera  una acceleració en el 
ritme15 dels processos econòmics i, per tant, de la vida social; “el capital aniquila els espais per 
mitjà del temps per aconseguir guanys. La lluita per conservar la rentabilitat porta al capitalista 
a una accelerada carrera d’exploració de tot tipus de nous desitjos i necessitats”, (Harvey 1990). 

S’ha acumulat una gran riquesa monetària, obtinguda mitjançant la usura i el comerç. Aquest 
excedent provoca una revalorització dels productes per al seu valor de canvi. Els objectes 
deixen de ser importants pel seu valor d’ús i passen a ser potenciats pel que tu pots extreure 
intercanviant-los per altres objectes “El valor de canvi, la generalització de la mercaderia per 
obra de la industrialització, tendeixen a destruir la ciutat i la realitat urbana, refugis del valor 
d’ús, gèrmens d’un predomini virtual i d’una revalorització de l’ús. D’aquí resulta que la 
industrialització implica la destrucció de les estructures establides. (Lefebvre 1969). 

L’espai públic es transforma en el nou centre de la vida social i política; no només s’acumulen 
els diners, comerç i canvi de productes sinó coneixements, tècniques i obres d’art. L’ús de 
l’espai públic principalment passa a ser utilitzat per donar oci al ciutadà, “es la Festa que 
consumeix de forma improductiva riqueses gegants, en objectes i diners, sense una altre aspecte 
positiu que la del plaer i el prestigi”, (Harvey 1977). L’espai públic dels nuclis antics és el reflex 
d’aquest nou mode de vida; no solament contenen monuments, seus de institucions, sinó espais 
adequats per a festes, cercaviles, passejos, oci. “El nucli urbà acaba sobrevivint gràcies a 
aquesta doble funció: espai de consum i consum de l’espai” (Lefebvre 1969).  

La demanda d’espai públic actual és en molts casos conseqüència de la nova disponibilitat de 
temps lliure, d’oci, “necessitats i costums socials que en èpoques passades no es plantejaven 
cobrir per què les prioritats eren diferents”, (Ayuntamiento de Santander 2012).El dret a la 
naturalesa en l’actualitat està sent valorat com oci i cada cop més el contacte amb la naturalesa 
s’ha convertit en un negoci. Aquesta nova concepció de la naturalesa ha degenerat en molts 
casos en una tendència social a fugir de la ciutat. 

                                                      

15 Simbolitzat per rellotges i campanes que cridaven als treballadors als seus llocs de treball i als mercats al mercat, 
separats del ritme natural de la vida agrària i divorciats de les significacions religioses, mercaders i senyors van crear 
una nova xarxa cronològica en la qual va quedar atrapada la vida quotidiana. 
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La privatització de l’espai públic genera tendències negatives alhora de fer ciutat. Són clars 
exemples les ciutats empresarials els parcs temàtics, els barris tancats, la infraestructura al 
servei del vehicle (privat), habitatges segregats per classes socials,... 

En l’actualitat tant l’espai públic com la ciutat s’ha transformat en un sistema dinàmic complex, 
on. “els subjectes individuals s’insereixen en un conjunt multidimensional de realitats 
radicalment discontinues,... La estètica ha triomfat sobre la ètica, les imatges dominen, la 
transitorietat i la fragmentació tenen prioritat sobre les veritats eternes i les polítiques 
unificades”, (Harvey 1990). En l’actual sistema global de la informació i de la comunicació, el 
temps s’ha intensificat encara més, les barreres espacials s’han disminuït, l’espai públic s’ha 
convertit en una unió densificada d’informació i conjunció d’interessos què situa la ciutat en el 
centre de totes les decisions de la nostre societat. 

2.4.2. Sostenibilitat i espai públic urbà. 

L’espai públic urbà en l’actualitat és la ciutat. Una ciutat entesa des de la perspectiva 
sostenibilista on els sistemes, xarxes i els conjunts d’elements tant si són carrers i places com si 
són infraestructures de comunicació, àrees comercials, equipaments culturals, educatius, 
sanitaris,... generen un sistema complex d’ús col·lectiu que per apropiació de la gent donen 
sentit a aquesta vida a les ciutats. En aquest sistema global s’ha d’accentuar les qualitats del lloc 
per enfortir un clima favorable a l’atracció de capital econòmic. “Els espais diversificats són 
necessaris dins de la creixent homogeneïtzació del intercanvi internacional”, (Harvey 1990). 

El creixement a l’àrea urbana ha estat regida pel negoci immobiliari donant lloc a una forma 
indefinida, segregada i segmentada. “Una única sola llei regeix aquest creixement urbà i no urbà 
a la vegada: l’especulació del sòl. Tota la realitat urbana ha desaparegut: carrers, places, 
monuments, espais significatius. (Lefebvre 1969)”. El creixement de les ciutats necessita una 
redefinició dels espai públics urbans. És necessari recuperar la dimensió simbòlica i social per 
identificar els espais urbans que tenen capacitat per transformar la nostre societat. Fer de l’espai 
de connexió un lloc amb sentit. Dotant les àrees de nova centralitat d’activitat multifuncional. 
Capacitar l’espai públic com aquell lloc d’intercanvi, de trobada i d’expressió ciutadana. Tot 
garantint la polivalència, la barreja i la visibilitat de cada zona de la ciutat. 

Una adaptació de l’espai a un nou sistema de consum què permeti el manteniment de la qualitat 
de vida a les generacions futures, no serà immediat, requereix de temps, inversions i la 
confluència d’interessos de sectors diversos. Per aconseguir aquest canvi en la mentalitat de la 
ciutadania serà indispensable seguir un model on “la ciutat en superfície s’encarregui de donar 
habitabilitat per mitjà del control de les variables que configuren l’entorn: temperatura, ombres, 
paisatge sonor, volum de verd, diversitat urbana o emissió contaminant”, (Rueda 2005). Per tant 
l’espai públic és un indicador de qualitat urbana. El disseny busca el control de les variables de 
l’entorn: el control acústic, l’atmosfèric, el de la seguretat i també el tèrmic, per al confort i la 
qualitat urbana. Integrant la interacció entre els elements de l’espai públic i l’espai edificat 
buscant, a la vegada, un major confort a l’interior dels edificis i viceversa. La qualitat del 
paisatge; la proximitat a espais verds han de ser valorats i potenciats. 

Està bé prestar atenció al vehicle privat? Qui es beneficia d’aquest i qui surt perjudicat? Es 
correcte que això succeeixi? Les ciutats han prioritzat el transport amb vehicle privat per satisfer 
les demandes de mobilitat. A conseqüència d’aquest model, “l’espai públic queda supeditat a un 
objecte basic: que el vehicle de pas es pugui utilitzar per cobrir l’espai en el menor temps 
possible”, (Rueda 2005). El caminant queda relegat a l’espai residual quedant-se molts cops 
arraconat a les voreres on tenen de suportar el soroll i respirar l’aire contaminat a més d’altres 
aspectes de seguretat. Per aconseguir una ciutat més sostenible és indispensable considerar el 
vianant com la prioritat a tenir en compte proposant solucions com per exemple els itineraris 
segurs pels nens de camí a l’escola, l’espai públic com espai d’oci, d’intercanvi, d’estança, de 
relaxació i descompressió, etc. 
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Per altre banda les grans vies de comunicació urbana accentuen la segregació i provoquen la 
formació de guetos en les perifèries de l’àrea urbana. El consum de combustibles fòssils 
generats a partir d’aquest model de ciutat insostenible provoquen repensar la planificació. Cal 
construir la ciutat de forma policèntrica i plurimunicipal on l’espai públic cohesioni cada una de 
les parts o barris a la ciutat. 

En definitiva per construir un espai públic més sostenible en les ciutats no es pot deixar el 
desenvolupament urbà en mans de la lliure competència del mercat. L’espai públic l’hem de 
crear entre tots des dels valors d’una ciutat més justa, cohesionadora per mitjà de la mescla 
social i generadora d’atracció de noves activitats artístiques, culturals i econòmiques. 

2.5. L’APROPIACIÓ LOCAL DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ COM A SOLUCIÓ 
SOSTENIBILISTA. 

“Aquesta utopia, com en moltes altres ocasions presenta un horitzó <<possible-
impossible>>.... No obstant això, pot ser que hi hagin problemes de fàcil solució que la gent 
encara no es planteja.” 

 (Lefebvre 1969). 

La possible solució per arribar a aquest horitzó sostenibilista passa per treballar de lo local a lo 
global, sense perdre de vista el context internacional en el que ens trobem. Entenent la ciutat 
com aquesta estructura en constant canvi és necessari reconèixer les singularitats de cada indret 
i descentralitzar el sistema en les unitats administratives més petites possibles. “L’equilibri dels 
sistemes dinàmics, vius i complexos recau en un procés d’auto (re) organització interna i 
descentralització dels sistemes, l’equilibri del desenvolupament  requereix que l’èmfasi estigui 
col·locat en els elements d’organització participatiu, en un procés de dins cap a fora, de baix cap 
a dalt i no a l’inrevés”, (Stahel y Cendra 2009).  

S’ha de fomentar la reciprocitat en les institucions locals per superar la barrera de la 
fragmentació i l’individualisme. Les entitats actuals, associacions de veïns, associacions de 
mares i pares de les escoles, les comunitats de veïns,... poden ser aquesta oportunitat on poder 
treballar per a fomentar aquest canvi de valors necessari per a la posterior optimització de 
recursos. És el moment d’aprendre de la natura, els seus comportament cooperatius entre els 
ecosistemes com la manera més eficient de consumir recursos i produir residus. En les 
situacions de crisis, d’escassetat i per tant generació de pobresa es produeixen situacions de 
vandalisme, però alhora es poden desenvolupar accions col· lectives i solidaries. Aquesta 
conducta pot ser representada com el “avui per mi, demà per tú”, portada a la pràctica 
quotidiana. “La reciprocitat i la redistribució son formes d’integració econòmica... La 
diferenciació jeràrquica i classista i les normes d’ajuda i respecte mutu es troben curosament 
entrellaçats en la vida de la metròpolis contemporània”, (Harvey 1990). 

L’apropiació local de l’espai públic urbà pot desenvolupar el poder social de decisió per mitjà 
del domini sobre els diners i així superar aquesta crisis sistèmica què estem vivint. “Aquells que 
governen l’espai sempre poden controlar les polítiques del lloc. El domini de les xarxes i espais 
de comercialització segueix sent un objectiu corporatiu fonamental. Les pràctiques espacials i 
temporals mai son neutres en les qüestions socials, sempre expressen algun tipus de contingut 
de classe o social i, en el major part dels casos, constitueixen el nucli d’intenses lluites socials”, 
(Harvey 1990). 

L’apropiació de l’espai pot portar per exemple a que un veí inciti a un altre per a que col·labori 
en millorar el valor de la seva propietat pintant l’entrada. Però també podrien ser les pressions 
sistemàtiques dels agents immobiliaris o dels propis veïns per instal·lar aigua corrent i 
clavegueram per incrementar el valor de les seves propietats. 
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Aquesta apropiació de l’espai es realitza de forma inconscient per mitjà de les practiques diàries 
dels individus. Les biografies individuals com classe, gènere, comunitat, etnicitat o raça es 
converteixen en les dominadores de la ciutat modificant el curs de l’acció social. “L’ordenació 
simbòlica de l’espai i el temps conformen un marc per l’experiència pel qual aprenem qui i que 
som en la ciutat”, (Harvey 1990).  

Per entendre com les persones s’apropien de l’espai públic només fa falta fixar-se en una sèrie 
de conductes que molts cops es repeteixen. Per mitjà d’aquesta mirada sobra lo quotidià acabem 
identificant una ciència de les ciutats basada en les pràctiques urbanes16. Es necessari obrir els 
ulls per comprendre la vida quotidiana de l’individu que va corrent del seu allotjament cap a 
l’estació, pròxima o llunyana, el metro abarrotat, a l’oficina, per la nit caminar i tornar al seu 
habitatge per a recobrar forces per al pròxim dia tornar el dia següent. (Lefebvre 1969) 

                                                      

16 El ciutadà camina a la llum del sol. El tràfic humà compleix amb els temps d'obertura dels comerços. Les persones 
atrauen a més persones. Les entrades són punts de trobada. Les entrades són obstacles. Les botigues especialitzades 
són essencials per mantenir la vitalitat d'un barri. Els vianants són els compradors potencials. Els vianants caminen 
per les voreres. La gent camina més lentament a la tarda. Les persones majors s'asseuen als bancs. Els bancs es troben 
a les places públiques. Els parcs infantils atreuen als nens. Les petites places públiques estan més ocupades que les 
grans places públiques. Les cruïlles són places públiques. La gent espera en les cruïlles. Les botigues atrauen a la 
gent. La ciutat es compon de parts característiques. Els carrers en el passat van ser espais col·lectius. Places públiques 
i espais buits creen espais exteriors positius. La gent vol sentir-se amb l'esquena protegida. Les persones assegudes 
observen el seu entorn. Vianants perduts en els seus pensaments no estan perduts. Quan les persones s'aturen, els 
grups es desenvolupen. Els grups atrauen a la gent. Artistes de carrer animen els espais públics. Grups caminen més 
lentament que els individus. La gent té por de la foscor. Els cafès del carrer es troben al centre dels esdeveniments. 
Les estacions de metro atrauen al trànsit de vianants. Els carrers locals són carrers d'un sol sentit. Cotxes circulen per 
les carreteres principals més ràpid que pels carrers locals. Les persones que caminen tenen un destí en ment. Els 
destins són més atractius quan conviden a una bona estada. Botigues de queviures són importants per a les 
destinacions locals. El suport d'un carrer comença a la cruïlla. Les estacions de metro estan a les fronteres. Un barri té 
fronteres. (Mikoleit y Purckhauer 2011). 



 TRANSFORMA PORTA!                   JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013. 

Universitat Politècnica de Catalunya.           Institut de Sostenibilitat  
20 

3. HISTORIA URBANA I PARTICIPATIVA DEL BARRI DE 
PORTA. 

Un aspecte previ a analitzar i comentar és tenir consciència de la memòria col· lectiva. Entendre 
els orígens de l’espai urbà per veure la relació entre els fenòmens socials i el seu entorn. Per 
aquest motiu a continuació s’estudia la història urbana i participativa del barri de Porta des de la 
seva fundació fins a l’actualitat. 

La història participativa del barri de Porta és el reflex del procés de canvis que ha viscut 9barris 
i la nostre ciutat de Barcelona durant l’etapa de la Transició, la Democràcia, i l’actual època de 
crisis. Sens dubte ens donem conta que la implicació veïnal ha jugat un paper determinant en 
l’actual qualitat de vida del barri. Una transformació urbana i també associativa que sense la 
implicació de nombrosos veïns i veïnes no hauria sigut possible. 

El creixement urbà del barri de Porta ha estat lligat a la construcció de blocs plurifamiliars 
aïllats al voltant de les vies perimetrals. El barri el podem dividir en dos zones: una per damunt 
de plaça Sóller i per tant més abocada a Pi i Molist i Verdum, i l’altra per sota de la plaça Sóller, 
molt més lligada a Fabra i Puig i Meridiana. Va ser a partir de 1983 i gràcies als veïns quan la 
construcció de la plaça va canviar la configuració del barri. Ja en el segle XXI, l’any 2001, es va 
inaugurar el centre comercial Heron City dotant al barri de Porta d’una nova centralitat. En 
aquest cas  exclusivament d’oci on el ciutadà ha quedat reduït a una categoria d’espectador-
consumidor. 

Per mitjà d’imatges i documentació del passat, en aquest capítol, es descriuen activitats 
representatives què ens donaran una visió de la realitat del barri al llarg del temps. Una historia 
sense acabar, un record viu que ens permetrà donar un cop d’ull, per ajudar-nos a buscar nous 
horitzons en la vida política i urbana del barri de Porta. 

3.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

Segles enrere, el territori que ara ocupa el barri de Porta17 formava part de la Parròquia de Santa 
Eulàlia, situada al costat de la demarcació de Sant Andreu. Aquests terrenys estaven formats en 
la seva major part per camps de conreu i diversos colomers18. Al segle XI un sacerdot anomenat 
Geribert19 i amb parròquia a Sant Andreu, va adquirir un parell de colomars. A partir d’aquell 
moment en les escriptures es parlaria d’aquells terrenys com Sant Andreu del Palomar. 

A partir del segle XVIII amb el Decret de Nova Planta, les parròquies es van descentralitzar. En 
aquest segle els terrenys de Porta van passar a formar part de la parròquia de Santa Eulalia de 
Vilapicina. Aquests terrenys estaven dividits en dos sectors. El que coincidia amb el barri de 

                                                      

17 El nom de Porta prové de dos hipòtesis: la primera procediria d’un personatge anomenat Pasqual Porta i Margarit 
que entre els anys 1860-1870 es va dedicar a la docència i era, a més, titular de diversos col·legis. La segona hipòtesis 
s’atribueix a l’Abat del monestir de Poblet Domènec Porta, que va viure entre els segles XV i XVI. (Fernández i 
Valentí 2005) 

18 La primera escriptura que nomena per primera vegada els terrenys, data del 1035. Va ser una escriptura de venda 
d’una casa i uns terrenys amb el nom de Palomar “columbarios”. (Fernández i Valentí 2005) 

19 Els terrenys on es van aixecar els tallers del ferrocarril de la companyia del nord foren coneguts popularment com 
l’Estrada de Geribert Prevere. (Fernández i Valentí 2005) 
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Porta20 s’anomenava Vilapicina de Baix. El territori de Porta estava pràcticament despoblat. 
Només existia Santa Eulalia, amb la parròquia, l’Hostal d’Artés i la masia de Can Basté, ubicats 
en un antic encreuament de camins que portaven de Sant Joan d’Horta a Sant Andreu de 
Palomar i de la vall de Can Masdeu a Sant Cugat del Vallés. 

Els terrenys tenien un lleuger pendent en direcció al riu Besós, i a les seves terres fèrtils es 
conreava bàsicament secà (ordi, blat, moresc i cereals diversos), hortalisses i vinya21. Els 
principals cursos fluvials eren el torrent d’en Biquer i de la Font de Canyelles i la riera de Sant 
Andreu. Aquesta aigua era aprofitada per a regar i per a crear espais destinats a agricultura de 
regadiu. 

Durant els segles XVI i XVII va haver un procés de proliferació de masies22 pels terrenys dels 
anomenats “palomars”. Els terratinents depenien de la parròquia de Santa Eulalia i van aixecar 
els masos per controlar millor les seves terres.  

El barri de Porta va evolucionar amb la Revolució Industrial del segle XIX, quan degut a 
l'augment de la població al municipi de Sant Andreu, l'any 1839, el cementiri23 es va moure als 
terrenys de l'actual barri de Porta. Les característiques socials, econòmiques i geogràfiques de 
Sant Andreu del Palomar i la situació dels terrenys de conreu regats pel Rec Comtal van 
determinar que l’expansió urbana de la vila es fes cap al nord-oest en direcció a Sant Joan 
d’Horta a través de Santa Eulalia de Vilapicina24. 

Als voltants del cementiri es van començar a construir petites indústries i algunes edificacions 
sobre els terrenys rurals existents. L’any 1880 van ser inaugurats uns tallers dedicats al 
manteniment de la línia ferroviària de Barcelona i Saragossa25.  

En la il· lustració 3 es pot observar com durant la dècada dels anys 50 la major part del barri de 
Porta encara era una superfície agrícola. Després de la guerra civil, degut a les accions 
especulatives del règim de l’època s’accelerà el procés d’immigració i d’aquesta forma es creà 
la nova morfologia del barri actual, propiciant la desaparició dels espais agrícoles i de caràcter 
natural que havien existit fins aquella data.  

                                                      

20 La demarcació  s’estenia des de la masia de Ca la Peira, entre la riera d’Horta i el torrent de Can Mariné i de la 
pedrera del turó de la Peira. (Fernández i Valentí 2005) 

21 Aquest conreu esdevingué marginal amb motiu de la crisi de la fil·loxera. (Fernández i Valentí 2005) 

22 Les masies més conegudes eren Can Magarola, Can Piquer, Can Verdaguer, Can Valent, Can Calç, Can Dragó, 
Can diumajó, Ca l’Estudiant, Can Borras i Cal Ranxo. (Fernández i Valentí 2005) 

23 El cementiri de Sant Andreu va ser construït per l’ajunt ament del antic municipi independent de Sant Andreu de 
Palomar l’any 1839. El recinte a viscut varies remodelacions i ampliacions al llarg de la història, fins establir el seu 
perímetre actual, delimitat per la Av. Rio de Janeiro i els carrers Escultor Ordóñez, Pintor Alsamora i Garrofers. 
Actualment el cementiri de Sant Andreu Forma part del catàleg de patrimoni arquitectònic de Barcelona. (Fernández i 
Valentí 2005) 

24 El carrer Bruc (actual Piferrer), tant pel seu volum i mobilitat com per l’estat de la infraestructura es va convertir en 
un eix deficitari. (Fernández i Valentí 2005) 

25 Els principals eixos de comunicació d’aquell època eren la carretera de Cornellà a Forgars de Tordera (actual 
passeig Valldaura i frontera amb Roquetes), la rambla de Santa Eulàlia i el camí de Vilapicina o carrer del Bruc 
(actual Piferrer). (Fernández i Valentí 2005). 



 TRANSFORMA PORTA!                   JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013. 

Universitat Politècnica de Catalunya.           Institut de Sostenibilitat  
22 

 

3.2. EL PLÀ COMARCAL DE L’ANY 1953. 

En general els barris obrers situats en les perifèries de les grans ciutats van caure en les mans 
d’agents immobiliaris i especuladors. Aquests suburbis van ser creats sota la pressió de les 
circumstàncies per donar resposta a la industrialització i al moviment massiu de camperols als 
centres urbans. Des del règim franquista les iniciatives no van ser guiades per una concepció 
urbanística, sinó, simplement pel propòsit de cobrir la demanda d’allotjaments lo més ràpid 
possible i al menor cost. 

Des de l’aparició del Pla Comarcal de l’any 1953 va començar una etapa on l’administració en 
pretenia marcar les pautes per organitzar una Barcelona que estava creixent demogràficament 
sense control pel fenomen de la immigració. En aquest Pla apareixien en teoria “resoltes” les 
principals necessitats d’habitatge, equipaments i vies de comunicació però alhora de la veritat el 
resultat va ser molt diferent. Es per aquesta raó que fins els anys 80 no van existir zones verdes 
ni equipaments públics, ja que com hem comentat anteriorment, el creixement urbà, només tenia 
en compte el negoci immobiliari mitjançant la revalorització del sòl. 

Quan a l’any 1974 va aparèixer la 1ª Revisió del Plà Comarcal, van sortir a la llum pública tota 
la informació referent a la zonificació del sòl urbà. Degut a que havia estat redactat d’esquenes a 
l’opinió pública i com tampoc s’oferien garanties per cobrir les necessitats dels barris, aquesta 
Revisió es va impugnar. De la mateixa forma què a tota Barcelona, aquesta impugnació va 
donar lloc a nombroses reivindicacions que marcaren l’inici de la participació al barri de Porta. 

3.3. L’ÈPOCA DE LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA. 

La vida participativa al barri de Porta va néixer durant la dècada dels 70, conjuntament amb el 
període àlgid, d’esperança, lluites i reivindicacions del conjunt de Barcelona. Concretament, va 
ser arran de les lluites pel semàfor del Verdum quan els veïns del nostre barri, van tallar aquest 
passeig varies vegades fins que obtingueren el que avui es considera la primera victòria dels 
veïns de Porta.  

No es sorprenent que a partir de les lluites del passeig Verdum es generés un teixit reivindicatiu 
i associatiu que lluités per les necessitats socials del barri ja que la situació d’equipaments era 

Il· lustració 1  Il· lustració 3.  Ortofoto del barri de Porta.                                                                                                                
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1956. 
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molt deficitària. Els veïns van seguir lluitant en les reivindicacions per convertir en zona verda 
un dels solars que encara quedava sense construir en el centre del barri, l’actual plaça Sóller. 
Aquell solar es va convertir en el centre de les lluites veïnals, on l’assemblea de barri articulava 
les demandes en matèria de zones verdes i equipaments públics. Gràcies a aquestes  lluites 
l’ajuntament va adquirir l’any 1977 el solar per situar la plaça Sóller que acabaria sent ja en 
època democràtica el cor simbòlic del barri. 

 

3.3.1. La fundació de l’AVV de Porta 

El desencadenant que va propiciar la fundació de l’AVV de Porta, el trobem en un seguit 
d’accidents mortals que van tenir lloc al passeig Verdum. Els veïns, preocupats per la 
inseguretat en aquesta via, es van unir per demanar un semàfor que regulés correctament el 
tràfic (esquerra de la il·lustració 4). S’acusava a l’Ajuntament de Barcelona de no haver aportat 
els mitjans necessaris per evitar els 3 accidents mortals de tràfic. 

L’AVV de Porta es va fundar l’any 1973, ara fa 40 anys, donant inici a les lluites veïnals en el 
nostre barri. Coincidint amb la mort de Franco, l’any 1975, es va redactar el primer manifest de 
l’AVV de Porta, “¿Verdad que estás contento en tu barriada?”. Aquest text amb un marcat to 
irònic, buscava atreure als veïns a formar part de l’AVV. A més deixava de manifest les 
demandes d’aquells temps en el barri: clavegueram, pavimentació de carrers, sanitat, zones 
verdes, escoles,… A la dreta de la il·lustració 4 es pot veure el primer local de l'AVV de Porta, 
situat al passatge ciutat de Mallorca nº24, on es van començar a celebrar reunions de veïns, 
joves, jubilats,… 

 

Il· lustració 4. A l’esquerre els joves tallant el passeig Verdum. K. Manresa 197.. A la dreta el primer local de 
l’AVV de Porta.  Font: T.Heras 1976.  

 

3.3.2. Les reivindicacions del veïns 

El solar de la Plaça Sóller es va convertir en el centre de les lluites veïnals, on l’assemblea de 
barri articulava les demandes en matèria de zones verdes i equipaments públics. El tauló 
d'anuncis situat al solar de la plaça Sóller informava si havia assemblea o qualsevol altre 
esdeveniment. En la il·lustració 5 es pot veure com aquell dia tocava parlar sobre el futur de la 
Plaça Sóller com a zona verda. Durant aquells anys la principal via de comunicació sobre les 
demandes eren els cartells informatius en matèria de zones verdes, escoles nacionals, residencia 
de jubilats, centres hospitalaris d’atenció menor, locals culturals i recreatius per a joves, 
urbanització de carrers... 
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Il· lustració 5. El solar de la plaça Sóller centre de les lluites veïnals.                                                                          
Font: Virginia 1976. 

 

Durant el mes de Març es va publicar la primera revista de l’AVV (il·lustració 6). En un principi 
la publicació era mensual i costava 10 pessetes. S’ha de destacar les nombroses vinyetes que 
van realitzar els veïns durant aquesta època on es van dibuixar les principals reivindicacions del 
barri (il· lustració 6). A més de les reivindicacions, l’AVV organitzava activitats de tot tipus: 
vídeo fòrum, xerrada sobre natalitat, col•loqui sobre prevenció d’accidents infantils i 
alimentació... (il· lustració 6). 

 

 

Il· lustració 6. A l’esquerra la portada de la primera revista de l’AVV de Porta. En el centre un cartell 
reivindicatiu. A la dreta un cartell d’activitats. Font: AVV de Porta 1976. 

 

En la plaça Sóller es van realitzar xocolatades infantils, organitzades per la vocalia de joventut, 
on hi participaven tots els veïns del barri, des de els més joves fins als més grans (il·lustració 7). 
A la mateixa xocolatada de la plaça Sóller de l’any 1976, es van presentar els dibuixos sobre 
propostes de la plaça Sóller com a zona verda, realitzats pels nens i nenes del barri. 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

25 

  

Il· lustració 7. Xocolatada infantil a la plaça Sóller on es van poder veure els dibuixos sobre propostes de la 
plaça. Font: Virginia 1976. 

El grup de jubilats es manifestava per tot el barri reivindicant unes pensions que fossin 
suficients per viure (il·lustració 8), demanaven centres assistencials, residencies per la gent gran 
i habitatges ja que es trobaven abandonats per l’administració però també molts cops per les 
seves famílies. (AVV de Porta 1976). El grup de joves (il· lustració 8) es va fundar al voltant de 
l'AVV l'any 1973. S’articulaven per mitjà de reivindicacions, organitzant activitats de cara al 
barri, com per exemple festes juvenils, xocolatades infantils, cine fòrum, disco-forum de 
Quilapayún, recitals,... La vocalia de joventut es reunia un cop per setmana en el local de 
l’AVV. Era un grup de joves conscients de la problemàtica del barri i lluitaven per millorar les 
condicions de vida dels veïns. 

 

Il· lustració 8. A l’esquerra Manifestació del grup de jubilats. A la dreta El grup de joves.                                 
Font: Virginia 1976. 

Una altra lluita dels veïns de Porta durant l’etapa de la transició va ser la urbanització dels 
carrers. Fins la dècada dels anys setanta molts carrers estaven sense asfaltar, això provocava 
inundacions els dies de pluja. El barri s’inundava convertint-se en un fangal. En ocasions els 
veïns per la falta de resposta institucional tenien de trencar el paviment per evacuar el aigua de 
les zones inundades. Durant l’any 1976 la resposta dels veïns no es va fer esperar més. Tallaren 
el passeig Fabra i Puig col•locant una pancarta en la que es podia llegir “Los vecinos de la c/. 
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Velia exigimos el asfaltado inmediatamente” (il·lustració 9) 26. Durant la visita del senyor 
Pujades al carrer Velia, els veïns van convocar reunions on el delegat d’obres públiques va 
participar per parlar sobre la problemàtica d’urbanització del carrer. Un cop més es va veure que 
per defensar els interessos del barri era fonamental la unió dels veïns. 

 

Il· lustració 9. Visita del senyor Pujades de l’Ajuntament de Barcelona per urbanitzar el carrer Velia.                                                                     
Font: Virginia 1976. 

3.3.3. Les escoles en lluita 

Durant els anys 1976 i 1978, un actiu moviment veïnal assembleari va lluitar per donar resposta 
a la falta d’escoles del barri. Aquest moviment es va anomenar “Escoles en Lluita”, on les 
principals demandes buscaven aconseguir una escola estatal que estigués basada en la gratuïtat 
total, un màxim de 30 nens per classe, una gestió del centre per part dels pares, mestres, 
alumnes i veïns i la creació i la continuïtat d’un equip pedagògic escollit per l’assemblea de 
l’escola (Col· lectiu Caps de Setmana 1978). Després de les classes, els veïns, famílies, alumnes 
i mestres sortien al carrer per aconseguir els seus propòsits. En la il· lustració 10 es pot apreciar 
una de les manifestacions sortint de l’antiga Escola Sol ocupada pels veïns, avui seu actual de 
l’AVV de Porta. La llarga pressió dels veïns va fer possible la construcció de l’escola pública 
“Sóller”, actualment “Palma de Mallorca”. En el solar que feia de pati a l’escola Sóller es va 
escriure "Aquí queremos una escuela". Set mesos després van aconseguir tenir-la. Lluitar fort i 
seguit servia per obtenir resultats. 

 

Il· lustració 10. A l’esquerra Manifestació de les escoles en lluita. A la dreta Pati dels alumenes de l’escola sol.                                        

                                                      

26 Durant el mes de Març del 1976 quedaven sense asfaltar els següents carrers: Alcudia, Falantix, Valldemosa, 
Andraitx, Porta, Nova Porta, Maladeta, sortida del Passatge de la Plaça Sóller, Alloza, Pintor Alsamora, Escultor 
Ordoñez, Santany, Velia, avinguda Rio de Janeiro, final carrer Alella, Figaró i Busquets (AVV de Porta 1976). 
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3.3.4. El projecte de la plaça Sóller 

Durant la definició del projecte es va viure el primer procés participatiu de la plaça Sóller. Es va 
presentar a l’administració un projecte escollit i realitzat pels mateixos veïns de Porta 
(il·lustració 11). En el procés de construcció de la plaça Sóller els veïns també van aportar el seu 
esforç, ja que en una primera fase de plantada d’arbres i bancs, la manca de manteniment, va 
obligar als veïns a regar aquests arbres amb galledes. A més en la definició del projecte, 
l’administració va participar en una assemblea massiva exposant la maqueta de la futura plaça 
Sóller. 

 

Il· lustració 11. El projecte de la plaça Sóller realitzat pels veïns l’any 1977.                                                          
Font: Revista nº6 AVV de Porta..  

3.4. L’ÈPOCA DEMOCRÀTICA. 

Un cop finalitzada l’època franquista els veïns de Porta van seguir lluitant en l’obertura 
d’equipaments per cobrir les mancances del barri. De la mateixa forma que en la resta de Nou 
Barris i també de Barcelona es va viure un procés de transformació en el nombre d’equipaments 
municipals, on un cop més, la participació i la solidaritat entre els veïns van tenir un paper 
destacat, encara què es va notar com l’obertura democràtica va generar desencant entre alguns 
sectors que durant l’època de la transició havien sigut actius. 

En el procés de definició de l’espai públic de Porta, destaca la inauguració de la plaça Sóller 
l’any 1983, ara fa 30 anys. Aquest espai es va transformar en el cor simbòlic del barri albergant 
activitats diverses que han servit per omplir vida pública del barri. 
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3.4.1. L’obertura d’equipaments 

Durant l’any 1981, després de quatre anys de negociacions liderades per la vocalia de jubilats de 
l’AVV de Porta, es va inaugurar el Casal d’Avis la Casa Nostra. L’antiga torre situada al carrer 
Maladeta va ser comprada per l’ajuntament a preu d’expropiació gràcies a que els propis veïns 
van convèncer al propietari d’aquella masia per què cedís l’edifici conjuntament amb els seus 
terrenys per a l’ús dels mateixos veïns de la tercera edat. Segons es llegeix a l’article “Un nuevo 
casal de ancianos, inaugurado en el barrio de Porta”, (El Diario de Barcelona 1981), es pot notar 
el cabreig dels veïns quan van veure que l’Ajuntament volia adjudicar-se el mèrit d’haver 
inaugurat el nou casal de la gent gran. 

La segona obertura d’un equipament que ha servit com a generador de vida en aquesta etapa 
democràtica es situa en els solars del carrer Alcúdia. Durant l’any 1979 un grup de veïns van 
demanar el solar de la actual plaça Alcúdia i les pistes de petanca. Aquest solar era de propietat 
de l’Arquebisbat de Barcelona i d’uns particulars. Gràcies a l’interès dels veïns, en un discurs en 
el barri, Narcís Serra va prometre fer una permuta del solar de la plaça pel solar que estava 
edificant en la parròquia de Sant Esteba. A partir de l’any 1981 aquest solar va passar ha ser 
gestionat pel Club Petanca Alcúdia, guanyant varis campionats de Catalunya.  

En l’àmbit educatiu, durant l’any 1980 es va escriure una carta al conseller del districte IX per 
posar de manifest la precària situació que els centres d’educació existents tenien aleshores. Es 
reivindicava la zona situada entre els carrers Andratx i Maladeta, per solucionar els problemes 
d’espai que tenia l’institut Valldemossa i el col•legi Splai ja que estaven situats en el mateix 
edifici. Dos anys més tard, durant l’any 1982, el cap de serveis territorials escrivia una carta 
conforme existia una assignació pressupostària corresponent a la construcció del Centre Públic 
Esplai.  

Uns anys més tard, a l’any 1986, es va poder inaugurar l’edifici que ocupa actualment l’escola 
Esplai. Un cop més sense la participació dels veïns, aquest nou edifici no hauria sigut possible. 
No obstant aquesta victòria per al barri, durant les obres del col•legi Esplai van existir alguns 
problemes, ja que un grup de veïns es van oposar a l’obertura del nou centre educatiu. A 
l’article “Antidisturbios protegen las obras del Splai” (El Noticiero Universal 1984), es pot 
veure com un grup d’antidisturbis va ser necessari per dissuadir als veïns del bloqueig de les 
obres del col•legi Splai. 

 

Il· lustració 12. A l’esquerra el Casal d’avis de la Casa Nostra 198.. A la dreta inauguració del Col·legi Splai, 
1986. Font: AVV de Porta.  

Conjuntament amb el col•legi Splai es va aconseguir un nou local per a l’institut Valldemossa, 
que s’inaugurà posteriorment l’any 1986 en els terrenys de RENFE-Meridiana. 
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3.4.2. Els terrenys de Renfe-Meridiana 

Una altra llarga lluita del veïns va estar relacionada amb la construcció d’equipaments i zones 
verdes en els tallers de Renfe-Meridiana. Els tallers havien deixat de funcionar l’any 1965, amb 
el soterrament de les vies de tren, però no va ser fins l’any 1977 quan l’ajuntament va atendre 
les demandes veïnals i va adquirir els terrenys. A mode d’anècdota, en l’article, “Vecinos de 
Renfe-Meridiana salen de noche a cazar rates” (El Periodico 1984), podem llegir com l’estat 
d’abandonament del solar de Renfe-Meridiana, va provocar que alguns veïns aficionats a la 
cacera sortissin a practicar punteria amb les rates que hi vivien en els solars de Renfe-
Meridiana. 

 

Il· lustració 13. Antiga fotografia dels solars de Renfe-Meridiana.                                                                         
Font: Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris 196.. 

L’habitatge públic construït l’any 1982, situat en els terrenys de RENFE-Meridiana, en contra 
del que els veïns reivindicaven, van ser utilitzats en la seva majoria per reallotjar persones 
problemàtiques de totes parts, la majoria del solar que actualment ocupa la plaça Àngel 
Pestanya. Els veïns de Porta volien que en gran part aquells nous habitatges servissin per allotjar 
persones del barri afectades pels plans urbanístics. 

En l’àmbit esportiu, l’Alzamora C.F, fundat l’any 1948 ha sigut una de les entitats que ha 
desenvolupat un paper més actiu en el nostre barri. Per mitjà de la pràctica de l’esport nens i 
nenes han pogut créixer envoltats dels valors de l’amistat i el treball en equip. L’AVV ha donat 
suport durant la llarga història de les entitats esportives del barri. Fins l’etapa democràtica, el 
club va sobreviure gràcies a la implicació dels veïns, ja que l’administració i la federació els 
tenien en l’oblit. A l’article “Alzamora un equipo ejemplar”. es recorda com van ser un grup de 
veïns els que van transformar l’espai de Renfe-Meridiana en un terreny de joc. Un cop més, 
gràcies a la implicació dels veïns, el club va aconseguir una important transformació esportiva. 
Coincidint amb l’època de regeneració i millores en el barri, la inquietud esportiva dels seus 
membres va facilitar el compromís i col•laboració entre les entitats esportives del barri, els 
partits polítics del moment, l’AVV i el districte de Nou Barris. Va ser llavors quan els veïns de 
Porta van poder finalment gaudir d’unes instal•lacions municipals gestionades pel propi club. 

Uns quants anys més tard de l’adquisició dels terrenys de Renfe-Meridiana, per part de 
l’Ajuntament, a l’any 1990, s’inaugurà el parc esportiu de Can Dragó, amb la presència de 
l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall. Aquells terrenys situats entre el passeig Andreu Nin i 
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l’Avinguda Rio de Janeiro, es van destinar a habitatge públic i equipaments: l’institut 
Valldemossa, l’escola Flors i Falcar, la església evangèlica i el parc de bombers de Sant Andreu. 

 

Il· lustració 14. A la dreta Inauguració de Can Dragó. A l’esquerra cursa en la pista d’atletisme de Can Dragó. 
Font: AVV de Porta 1990.  

3.4.3. La Plaça Sóller 

L’any 1983 es va inaugurar l’esperada plaça Sóller (il· lustració 15), en aquells anys considerada 
la plaça més gran de Barcelona. En la celebració, la plaça va comptar amb la presència de 
l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i de la ciutat de Sóller a Mallorca, Antonio Arbona 
Colom. Aquell esdeveniment va tenir una gran repercussió ja que va ser un dels primers actes 
després de les primeres eleccions democràtiques guanyades pel PSOE. 

Durant el 1983 s’arribà a l’acord entre veïns i administració perquè tots els locals d’aquesta 
plaça fossin destinats com espai social per a l’ús públic. Va ser aquest any quan la vocalia de 
joventut va redactar el primer projecte per a demanar un casal de joves per al barri en els baixos 
de la plaça Sóller. El projecte es dividia segons cinc tipus d’activitats: oci, tallers, secció de 
muntanya, esports i teatre. 

No obstant aquesta nova victòria del barri, només un any més tard, es pot llegir en l’article com 
la construcció de la plaça tenia series deficiències “Arreglar la plaza Sóller costarà 100 millones 
por falta de previsión” (El Noticiero Universal 1984). Degut a l’antiga bòvila i a les deixalles 
acumulades durant anys en aquesta plaça, es va patir un greu corriment de terres, propiciant la 
seva posterior reparació. Uns anys més tard, de la inauguració de la plaça va aparèixer en el 
Butlletí Informatiu de l’AVV de Porta un poema què homenatjava la plaça Sóller fet per una 
veina amb nom Candelaria Gomez, 1986. Una altre anècdota que cal destacar durant aquests 
anys va ser l’estada de l’escultura “La República” en la plaça Sóller, just abans de la col•locació 
definitiva en la plaça Llucmajor l’any 1990 (il· lustració15). 

Un cop més la plaça Sóller va viure durant l’any 1996 un altre capítol de degradació. Les lloses 
properes a l’estanc van cedir suposadament per una ruptura de les canalitzacions. Al ocórrer 
aquests desperfectes durant l’estiu la resposta municipal es va fer esperar. El portaveu del 
districte van justificar que en aquells moments s’estaven fent vacances. 

Durant l’any 1989, es va concedir definitivament els baixos de la plaça Sóller a l’AVV de Porta. 
Però no va ser fins l’any 1994, quan es va inaugurar el centre Porta-Sóller, un equipament que 
en un principi va ser gestionat per la pròpia AVV per fomentar així, des de la participació en la 
gestió dels equipaments culturals el compromís dels veïns pel futur del seu barri. La gestió de 
l’equipament per part de l’AVV va durar fins l’any 2010, amb una afluència de públic de 500 
persones diàries. En la dreta de la il· lustració 14 es pot veure com els baixos de la plaça Sóller 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

31 

que van servir com equipament públic durant més de 17 anys han estat en males condicions a 
causa d’unes goteres que no paraven de deixar caure aigua durant tot el temps. 

 

Il· lustració 15. A l’esquerra inauguració de la Plaça Sóller l’any 1983. Al mig l’escultura de la república a la 
plaça Sóller, 1990. A la dreta les goteres dels baixos de la Plaça Sóller. 19.. Font: AVV de Porta.  

 

Il· lustració 16. D’esquerra a dreta i de dalt a baix. Festa Major, Happy Day, Carnaval, Jornada Sardanera, 
Túnel del Terror, la plaça Reivindicativa. Font: AVV de Porta. 

Durant la vida de la plaça Sóller hi ha hagut nombroses activitats que han ajudat a dinamitzar el 
barri e inclús sovint s’ha convertit en un espai de reivindicacions i solidaritat.. Són alguns 
exemples d’activitats on els veïns han pogut participar en la vida del barri: la Festa Major27, 

                                                      

27 La primera festa major va tenir lloc l’any 1973 i va ser organitzada per l’AVV. Aquesta entitat es va encarregar de 
l’organització de la festa fins la formació de la comissió de festes amb representació de les entitats del barri. Durant la 
festa major s’han fet activitats de tot tipus: mercats, fira d’entitats, botifarrada, concerts, sopars de germanor, tómbola 
del grup de dones, curses atlètiques, curses ciclistes, activitats per a gent gran,... El Happy Day es una activitat que es 
va fer per primer cop l’any 1996. Durant la festa major de l’any 2001 la nostre plaça va poder comptar amb els 
castellers de Caldes de Montbui. Durant la festa major l’entitat APERDIS organitza activitats per sensibilitzar a la 
població sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques del barri. 
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Jornada Sardanera28, el Túnel del Terror29, el Carnaval30, la Cavalcada de Reis,...(il· lustració 
16). 

3.5. EL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE 1997. 

L’any 1997 es va redactar el Pla Especial de Reforma Interior del Barri. La intervenció va ser 
motivada per una configuració del barri inacabada degut a que en la construcció, fins la dècada 
dels anys 80, la majoria dels edificis es van construir sense obligacions de cessió del sòl. Això 
va motivar que durant la primera dècada del segle XXI es fes una remodelació de la part dels 
voltants de la plaça Sóller i del cementiri què a dia d’avui encara està incompleta. En l’article 
“Enderrocat el mur de Berlín de Porta” (Ciutat Nord 1998), es pot llegir com durant aquest any 
es va enderrocar un grup d’habitatges que tallaven en dos parts el carrer estudiant (il·lustració 
17). 

 

Il· lustració 17 A l’esquerra la masia de Can Valent amb l’Heron City darrere. A la dreta l’obertura del carrer 
Estudiant l’any 1998. Font: Transforma Porta! I Font: Tranforma Porta! i AVV de Porta.  

Una vegada aprovat el PERI van quedar definides les àrees dedicades a equipaments. No 
obstant això la zona d’equipaments que quedava sense construir en els terrenys de Renfe-
Meridiana va ser subhastada per fer un complex comercial i d’oficines, amb el nom d’Heron 
City . L’AVV de Porta conjuntament amb la FAVB31 es van oposar a la venta de sòl públic que 
l’administració va realitzar. Es va reivindicar la totalitat del solars de Renfe-Meridiana per a l’ús 
com a equipaments públic. No obstant això, el negoci immobiliari va parar, l’any 2005 es va 
inaugurar uns grans magatzems d’El Corte Inglés en el solar annexa a Heron City i un edifici 
d’oficines de grans dimensions de propietat del Banc Bilbao. 

                                                      

28 La Jornada Sardanera es una trobada organitzada anualment per “La Ideal en Clave”, No obstant això, des de els 
anys 80 fins l’any 1999 participaven l’esbart de Catalunya i de França. A partir d’aquesta data es va començar a 
celebrar el concurs sardanista de Catalunya que recentment s’ha deixat de realitzar en la nostre plaça. 

29 El Túnel del Terror es una activitat de molt d’èxit al nostre barri. Es va iniciar  durant els anys 90 en motiu de la 
celebració de la nit d’ànimes. Uns anys més tard la celebració va derivar cap al túnel de la por: un espectacle de terror 
organitzat pel centre cívic i el conjunt de les entitats. Aquest finalitza amb la festa de la castanyada. 

30 El Carnaval  es una activitat organitzada per l’AVV amb la col•laboració de les entitats del barri. Primerament es 
realitza una rua pel barri què finalitza amb una xocolatada en la plaça Sóller. 

31  La Federació d’Associacións de Veïns i Veïnes de Barcelona, creada l'any 1972, agrupa més de cent associacions 
de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la 
convivència. 
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Les reivindicacions socials durant l’època del PERI van tenir el moment més àlgid l’any 1997, 
quan Santiburcio32 va aprovar la nova ubicació del tanatori en la masia de Can Valent33. En un 
principi la masia venia com una escola-taller. Els veïns, van aconseguir reunir al delegat del 
govern, amb Pilar Rahola, per tal de que en una reunió pública el senyor Santiburcio acabés 
paralitzant el projecte. En l’actualitat la masia de Can Valent s’ha deixat com equipament 
supeditat a urbanitzar per part de la Generalitat de Catalunya.  

En l’article “Mitin Saboteado” (Ciutat Nord 2000) es por llegir com un grup de manifestants del 
barri de Porta què encara seguien en contra de la ubicació del tanatori van sabotejar un míting 
de Narcís Serra a Nou Barris. 

Els edificis situats al voltant del parc de Can Dragó que havien esdevingut un focus de 
problemàtiques. Va ser l’any 2004 quan l’augment del consum i la venda de droga al barri com 
a conseqüència del desmantellament de Can Tunis, van desencadenar que els veïns es 
manifestessin (il· lustració 18). Les manifestacions van arribar a bloquejar la Meridiana varies 
vegades. En l’article “L’Ajuntament es compromet a impulsar mesures per acabar amb la droga 
a Porta” es pot llegir com gràcies a aquesta reivindicació l’Ajuntament va coordinar 
conjuntament amb els mossos d’esquadra una intervenció per controlar una situació que havia 
arribat a ser perillosa per l’augment d’inseguretat al barri. 

 

Il· lustració 18. A l’esquerra els veïns es manifesten en contra de la delinqüència l’any 2004. A la dreta la 
xocolatada per la modificació del PERI 2006. Font: AVV de Porta. 

Un altre espai reivindicat pels veïns de Porta va ser el camp de la DAMM. L’AVV de Porta va 
fer una xocolatada reivindicativa per aconseguir la modificació del PERI i així mantenir el camp 
de futbol de la Damm (il·lustració 18). En l’article “El Ple aprova la modificació del PERI de 
Porta perquè s’ampliï el camp de la Damm” (Ciutat Nord 2006), es pot llegir com els delegats 
del districte finalment van modificar el PERI. 

                                                      

32  Antoni Santiburcio i Moreno (Jaén, 1954 - Barcelona, 8 de juliol de 2001) fou un sindicalista i polític català 
d'origen andalús. elegit l’any 1987 tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona pel districte de Sant Andreu i el 
1995 pel de Nou Barris. 

33 Can Pere Valent o Can Valent es junt a Can Verdaguer, una de les masies que es conserven en el barri. Ubicada en 
la confluència entre l’avinguda Rio de Janeiro i el carrer Pintor Alsamora, just a tocar del cementiri forma part del 
catàleg de patrimoni arquitectònic de Barcelona, encara que es troba en un estat quasi ruïnós. L’origen de l’edifici de 
planta basilical asimètrica, es remunta aproximadament al segle XVI o XVII. 



 TRANSFORMA PORTA!                   JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013. 

Universitat Politècnica de Catalunya.           Institut de Sostenibilitat  
34 

Un any més tard,  l’any 2007 l’Ajuntament va adquirir la masia de Can Verdaguer34 per 
convertir-la en un equipament de barri. En l’article “Nou Barris recupera dues masies per fer-hi 
equipaments de barri” (El Punt 2007), es pot llegir com l’AVV de Porta des de un bon principi  
va estar involucrada en la definició dels usos de la masia i la distribució de les entitats i 
associacions en aquest equipament. 

Després de la intervenció urbana realitzada pel PERI, durant els últims anys constatem que 
encara que s’ha millorat la quantitat de superfície verda i la qualitat dels espais públics, no ha 
resultat satisfactòria la renovació de la població provocant com es diu en el Plà de Futur del 
barri de Porta (Ajuntament de Barcelona 2010)com encara segueixin havent carències en el 
relleu generacional en la vida social del barri. 

3.6. L’ACTUAL ÈPOCA DE CRISIS. 

Des de 2008 la crisi ha castigat els barris de la perifèria barcelonina, entre tots, el barri de Porta, 
tampoc ha pogut escapar d'aquest mal tràngol. Les retallades en els àmbits social i laboral no 
han deixat de succeir-se, així es veu com les beques de menjador per nens i nenes i les plantilles 
de les escoles i instituts s'han vist reduïdes, com s’han tancat les urgències del CAP Guineueta i 
com cada cop més veïns i veïnes s'han vist privades d'una llar pel drama de no poder pagar la 
hipoteca o el lloguer. 

Durant l’estiu de l’any 2012 l’Associació de Veïns i Veïnes i diverses entitats de Porta amb el 
suport de AVV Torre-Llobeta i Turò de la Peira, van realitzar un manifest que iniciava un 
període de negociacions per afrontar la nova situació del barri un cop el Centre Cívic es 
traslladés a Can Verdaguer. Aquest manifest recollia una llarga reivindicació dels veïns per a la 
remodelació de la Plaça Sóller justificada en part per millorar el seu ús com a centre simbòlic de 
la vida social al barri. 

Els veïns de Porta liderats per l’AVV argumentaven que la plaça Sóller tenia risc de quedar 
sense el suport material i humà que rebia des del centre situat als baixos, agreujant encara més 
les mancances d’aquesta plaça. En el consell de Barri els veïns van proposar ubicar als baixos 
de la plaça un Espai Comunitari de Porta. Aquest englobaria el Casal de Joves de la Zona Sud, i 
un espai d’emmagatzematge de materials per a la majoria d'entitats a les què Can Verdaguer no 
tingués capacitat. A més es va proposar que els baixos de la plaça també servissin per continuar 
donant suport a les activitats de la plaça: la festa major, la nit d'ànimes, la cavalcada de reis, 
carnaval, etc. I així fer de Can Verdaguer i plaça Sóller un potent eix vertebrador de la vida 
cultural i social del barri. 

El motiu de discussió entre veïns i administració va venir provocat per la proposta de 
l'Ajuntament. Aquesta proposta per als baixos de la plaça Sóller era donar cabuda a un banc 
d'aliments centralitzat de tot el Districte. L'AVV i les entitats del barri de Porta no van negar la 
importància d'un banc d'aliments. però argumentaven que aquest es movia per uns interessos 
aliens al barri. Segons creiem, la distribució d'aliments a les famílies necessitades hauria de ser 
més propera i descentralitzada als Serveis Socials de cada barri. 

                                                      

34 Aquest passat agrícola queda encara patent avui dia a Nou Barris amb les masies agràries que es conserven entre 
els edificis i espais urbans. Can Verdaguer és una masia situada a la cantonada entre el carrer Cases Amigó amb 
l’avinguda Rio de Janeiro i el carrer Piferrer. L’origen de Can Verdaguer és del segle XVI, va ser habitada fins els 
darrers dies de 2007 per una filla dels masovers. El conjunt té una superfície de 884 m². És una masia de planta 
basilical amb cobertes a dos vessants i un arc de mig punt adovellat en el portal d’accés. Té planta baixa, pis i golfes, 
i un cos adossat en planta baixa a cada costat destinat a garatge i magatzem. Com a element significatiu hi ha la 
presència d’un rellotge de sol a la façana principal i just al costat de una palmera, que consta com la més alta del 
districte. 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

35 

Per altre banda fruit de la situació de crisis durant l’any 2012, el Districte va adjudicar el 
Complex Esportiu de Porta a la Fundació privada Marcet. En l’article “El fútbol es cosa de 
barrios” (El Periodico 2012), es pot llegir com dos equips històrics del barri, Alzamora i 
Piferrer, després de 50 anys de gestió impecable, es veien literalment al carrer. 

A partir d’aquestes negociacions a dia d’avui s’ha arribat a l’acord amb l’ajuntament de 
Barcelona per invertir una partida pressuposaria de 600.000 euros en els propers dos anys en la 
problemàtica dels baixos i la plaça Sóller. La foto de la dreta què vàrem realitzar després de la 
consulta popular del dia 2 de Febrer (il·lustració 19) va ser regalada a l'alcalde Trias i a la 
Regidora Irma Rognoni durant la reunió a l’Ajuntament de Barcelona. 

  

Il· lustració 19. A l’esquerra pancarta “Volem un casal de joves a Porta, a la dreta pancarta consluta popular 
Porta. Font. AVV de Porta. 
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4. DIAGNOSIS DEL BARRI DE PORTA. 

Durant els últims anys s’ha impulsant una reforma de conjunt per millorar el barri de Porta en 
general i l’espai públic en particular. S’ha intentat corregir i regenerar les problemàtiques 
urbanes que afectaven la zona. Però no sempre els resultats han sigut ni els planificats, ni els 
previstos. És per aquesta raó que en l’actual capítol es pretén fer una revisió de l’estat actual de 
l’estructura social i demogràfica, de la mobilitat i de l’espai públic al barri de Porta. 

L’objectiu d’aquest capítol és aprofundir en els aspectes urbanístics més rellevants de la zona 
per mitjà de la representació gràfica dels aspectes qualitatius i quantitatius del barri de Porta. Per 
aconseguir aquest objectiu, no només analitzarem la situació física-urbanística per mitjà 
d’indicadors sinó que també intentarem reflectir i entendre quina és la relació entre la societat i 
el teixit existent . 

Porta és un dels barris del districte de Nou Barris situat a l'extrem nord de la ciutat de 
Barcelona, entre la serra de Collserola i l'avinguda de la Meridiana  

 

Ilustración 20. Emplaçament del barri de Porta.                                                                                                           
Font: Elaboració pròpia 2013.  

El barri de Porta amb 84,1 ha de superfície i amb una població de 23.771 persones, està 
delimitat per una estructura viària perimetral formada per el Passeig Fabra i Puig, l’Avgda. 
Meridiana, el Passeig de Valldaura i el carrer Dr. Pi i Molist. El barri de Porta lletra (A) està 
envoltat al sud amb el barri de Vilapicina Torrellobeta (B), al oest amb el barri de la Guineueta 
(C), al nord amb el barri de Prosperitat (D) i al est amb el districte de Sant Andreu (E). 
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4.1. ESTRUCTURA SOCIAL I DEMOGRÀFICA 

Estudiar l’estructura social i demogràfica i la seva evolució ens permet observar el barri de 
Porta des de les relacions internes que generen la vida al barri i les transformacions pròpies 
d’aquest procés de formació de l’espai. El ciutadà viu condicionat segons el lloc de procedència, 
l’edat, o el gènere i a la vegada aquestes singularitats determinen la vida al barri de Porta. Així 
doncs és a partir d’entendre les característiques urbanes on l’anàlisi esdevindrà transformador. 

Per exemple es pot arribar a identificar quin nivell de convivència existeix entre els diferents 
grups de persones. Quines són les característiques de població existent i fins a quin punt hi ha 
mescla entre persones de diferents cultures, edats, rentes,... “L’increment de la cohesió social 
està íntimament relacionat amb els conceptes de diversitat i mixticitat d’activitats que 
proporciona el model de ciutat compacta i complexa. La proximitat o compacitat afavoreix el 
contacte entre els grups de persones, i la mixticitat o complexitat afavoreix la presència de grups 
diversos” (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2012).  

És per tant indispensable tenir en compte les característiques socials i demogràfiques per 
realitzar una actuació cap a la sostenibilitat on tothom pugui adoptar-la independentment des de 
la seva condició social. Amb aquest objectiu s’estudia a continuació la dinàmica poblacional al 
llarg de la història del barri, és a dir, l’evolució i l’estructura pel que fa l’edat, el lloc de 
naixement, el nivell d’estudis,  la situació econòmica actual, les entitats i els serveis socials. 

4.1.1. Evolució de la població. 

Un cop finalitzada la guerra civil, les zones perifèriques de Barcelona van ser receptores d’un 
gran nombre de camperols que venien a la ciutat en busca de feina. El barri de Porta va créixer a 
partir de la dècada dels anys 50 precisament fruit d’aquest moviment migratori. Durant aquella 
època, Porta formava part del barri de Santa Eulalia. En aquesta divisió territorial, l’any 1946 hi 
vivien 11.895 habitants, (Ayuntamiento de Barcelona 1949). Uns anys més tard, el barri de 
Santa Eulalia ja havia realitzat el salt de població. L’any 1965 hi vivien 68.574 habitants, 
(Ayuntamiento de Barcelona 1965). 

 

Il· lustració 21. Evolució poblacional del barri de Porta.                                                                                              
Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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En la il·lustració 21 es pot veure com en la línia discontinua i pintada de color verd35 es situen 
les dècades amb major creixement al barri de Porta. Conseqüentment, podem afirmar què va ser 
des de 1950 fins 1970 quan es va construir la majoria d’edificis del barri. En la línia pintada de 
color vermell36 es localitza la màxima població al barri. L’any 1986 al barri de Porta hi vivien 
27.981 persones. A partir d’aquest moment la població ha anat baixant fins arribar a l’actual 
xifra de 23.771 persones. 

4.1.2. Anàlisi del barri per edat 

La població es caracteritza per una alta edat mitjana, és a dir, per un elevat envelliment a 
conseqüència del seu passat. El barri de Porta, com hem vist en l’apartat anterior, va ser 
construït principalment en la dècada dels anys 50, 60. Molts dels fills d’aquella generació 
d’immigrants que van arribar a Barcelona han marxat a zones de l’àrea metropolitana de 
Barcelona minvant el relleu generacional. En part aquest relleu s’ha vist afavorit per l’arribada 
de d’immigrants provinents de Sud-Amèrica però no ha sigut suficient per canviar la dinàmica 
d’envelliment del barri. Les dades obtingudes en el Departament d’Estadística de Barcelona, 
exemplifiquen aquest tret diferencial què caracteritza a tot el districte de Nou Barris, però en el 
cas del barri de Porta s’accentua. 

 

 
 

Ilustración 22. Piràmide d’edat del barri de Porta. Font: Departament d’Estadística de Barcelona, 2011 

 

                                                      

35 La recta discontinua pintada de color verd ha sigut estimada segons el creixement poblacional del barri de Santa 
Eulalia durant aquestes dècades. 

36 La línia pintada de color vermell representa una estimació en les dades de la població realitzada pel Departament 
d’Estadística de Barcelona atès que l'actual divisió territorial és va realitzar l'any 1984. 
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En la il· lustració 22 veiem com en la piràmide d’edat del barri de Porta hi ha una gran quantitat 
de gent major de 65 anys. És curiós observar com a més d’haver una quantitat de gent gran es 
rellevant sobretot en el cas de les dones. En canvi pel que fa a nens i joves la piràmide es va 
estrenyent, especialment a les franges d’edat de 5 a 19 anys. 

 

 
 
Il· lustració 23. Població major de 65 anys per seccions censals.                                                                                  
Font: elaboració pròpia, 2013. Dades extretes del Departament d’Estadística de Barcelona, 2011. 

En la il·lustració 23 s’ha representat la població major de 65 anys segons seccions censals. Si 
comparem els resultats amb el valor mitjà de Barcelona (20,8%) veiem com només una de les 
seccions censals situada al carrer Valldaura i calorejada amb blau claret, s’obté un valor similar 
a la mitja de Barcelona. En canvi en totes les altres seccions censals els valors són superiors. Al 
barri de porta s’arriba a un valor màxim del 41,8% en la secció censal acolorida amb el blau 
més fosc i situada a la zona est del barri, just en mig del passeig Verdum. També veiem com les 
zones amb una quantitat superior de persones majors de 65 anys es situen en les zones centrals 
del carrer de Pi Molist i del passeig Verdum estenent-se fins la plaça Sóller. En canvi les zona 
Oest del barri i la de Fabra i Puig podríem identificar-les com les que tenen un valor més baix 
però com hem comentat sempre superior a la mitjana de Barcelona37. 

                                                      

37 Si analitzéssim els anys de construcció dels diferents edificis que formen el barri ens donaríem conta com les zones 
del passeig Verdum i Pi Molist van ser construïdes durant la mateixa dècada arribant a la conclusió què existeix una 
relació amb l’alta edat mitjana d’aquestes zones. 
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4.1.3. Lloc de naixement. 

En aquest apartat s’ha estudiat la població nascuda a l’exterior de l’estat espanyol. 
Tradicionalment els barris de Nou Barris han servit com a receptors d’immigració. No obstant 
aquesta característica general als barris amb renta per càpita més baixa, veurem com en 
l’actualitat el barri de Porta no té un especial percentatge elevat de persones nascudes fora 
d’Espanya. 

 

Il· lustració 24. Persones nascudes fora d’Espanya per seccions censals.                                                               
Font: Elaboració pròpia 2013. Dades extretes del Departament d’Estadística de Barcelona, 2011.  

 

En la il· lustració 24 es representa la població immigrant de fora de l’estat espanyol segons 
seccions censals. Comparant els resultats amb el valor mitjà de Barcelona (5,54%) veiem com 
els valors al barri de Porta es situen al voltant d’aquesta mitja. El valor inferior de població 
immigrant (2,26%) coincideix amb la secció censal situada en la part central del passeig 
Verdum què en l’apartat anterior, població major de 65 anys, era el valor més alt. El valor més 
alt d’immigració (8,43%) es situa just al costat de la secció censal abans identificada amb el 
valor inferior d’immigració. És significatiu veure com al costat de la secció censal amb un valor 
inferior d’immigració es situa la què té un valor superior. De la mateixa forma, els voltants de 
Fabra i Puig són la zona amb més quantitat d’immigració, en major part provinent de Sud-
Amèrica. 
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4.1.4. Nivell d’estudis. 

De la mateixa forma què en els casos anteriors s’ha realitzat la distribució per seccions censals 
de la població sense estudis. Comparant els resultats amb la mitja de Barcelona (9,4%) veiem 
com en totes les seccions censals els valors d’analfabetisme són superiors. Només en la 
confluència del passeig Fabra i Puig i Pi Molist, zona de Virrei Amat, els valors donen 
lleugerament inferiors (8,2%).  

 

Il· lustració 25. Població sense estudis per seccions censals.                                                                                        
Font: Elaboració pròpia 2013. Dades extretes del Departament d’Estadística de Barcelona, 2011. 

 

Podríem interpretar dos possibles factors determinants en l’analfabetisme al barri. El primer 
factor el trobem en la secció censal situada en la part central del carrer Verdum. Aquesta s’havia 
identificat com la que tenia un percentatge més elevat de persones majors de 65 anys. En el barri 
de Porta aquestes persones representen la immigració nacional de la dècada dels anys 60 i 70. 
Molts d’ells provenien d’àrees rurals de la resta d’Espanya en busca de feina. Aquells 
immigrants que arribaven a Barcelona al final de l’època franquista no van tenir oportunitat 
d’estudiar a l’escola i això provoca que en l’actualitat hagi un factor d’analfabetisme. El segon 
factor el trobem en la secció censal situada en els pisos de protecció oficial de Renfe-Meridiana. 
En aquests cas ni l’edat, ni el lloc de naixement s’identifiquen com una possible causa 
d’analfabetisme. En canvi aquests habitatges han sigut un dels llocs de reallotjament de famílies 
d’arreu de Barcelona. És per això què en aquesta secció censal sí que identifiquem una relació 
entre el nivell de renta com un factor desencadenant d’analfabetisme. 
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4.1.5. Situació econòmica actual. 

Sobre carrer s’identifica una forta preocupació front les conseqüències de la crisis. Com passa 
amb tots els barris de rendes baixes la situació actual es fa notar amb més força. En el cas de 
Porta la renda familiar l’any 2011 va ser un 65,3 % respecte la de Barcelona, segons el 
Departament d’Estadística de Barcelona, 2012. Les retallades en drets socials són un problema 
palpable en un barri que depèn de l’administració pública per cobrir les necessitats bàsiques. 
Són conegudes les conseqüències de la crisis: nombre de persones desallotjades, tancament de 
centres d’atenció sanitària, baixada de la qualitat del sistema educatiu però també en el nombre 
d’aturats. És en aquest últim aspecte on en un recent informe promogut per l’Ajuntament de 
Barcelona , (Setembre 2012), es veu com el districte de Nou Barris és el que té una taxa d’atur 
registrat mes elevat de tot el municipi de Barcelona. En la il· lustració 26 apareix acolorit amb 
vermell el districte de nou barri indicant una taxa d’atur de 18,5%. A més les persones que 
viuen a Porta de la mateixa forma que els barris de renta baixa, al tenir un nivell d’estudis també 
baix acaben experimentant més dificultats alhora de trobar feina. 

 

Il· lustració 26. Estimació de la taxa d’atur per districtes (%),                                                                                   
Font: Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a 
dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Economia i l'INE. Setembre 
2012. 

4.1.6. Entitats 

El teixit associatiu del barri de Porta és extens i divers, tant pel que fa al nombre d’entitats o 
grups com amb relació a les seves característiques. Al barri de Porta coexisteixen entitats 
històriques com l’AVV (1), que tenen els seus orígens en la lluita durant el franquisme tardà i 
d’altres de creació recent com ASENDI (5) o APERDIS (6), associacions amb un volum 
important de recursos i d’altres de dimensions molt més reduïdes, organitzacions què 
s’encarreguen de representar de forma unitària a les persones com Porta Cultural i d’altres 
enfocades únicament a col·lectius específics de persones com són les encarregades a la 
sensibilització de les diferents discapacitats. 
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Il· lustració 27. Situació de les Entitats.Font: elaboració pròpia, 2013. 

En la il·lustració 27 es mostren les 39 entitats del barri dividides segons si són socials, culturals, 
d’educació o d’esports. En l’actualitat, un cop inaugurat el nou centre cívic de can Verdaguer 
s’observa com al voltant de la plaça Sóller es concentren la major part d’entitats i activitats del 
barri. Fent el llistat38, observem com les entitats del tipus “acció social” són un grup significatiu 
degut a que a la resta del districte no trobem una quantitat tant nombrosa com al barri de Porta. 
Aquestes s’encarreguen principalment a la difusió i sensibilització de les problemàtiques 
generades per discapacitats físics o mentals. 

4.1.7. Equipaments públics. 

En les últimes dècades la dotació d’equipaments públics en la ciutat de Barcelona s’ha millorat 
de forma equilibrada i diversificada. És el cas del barri de Porta on la quantitat de serveis segons 
les necessitats de la demanda generada pels residents en general està ben coberta. Això és degut 
a què al ser un teixit bastant densificat, la distribució dels equipaments públics no suposa un 

                                                      

38Socials: (1) AVV de Porta, (2) Associació d'Avis Casa Nostra, (3) Asociación Nacimiento Feliz, (4) FRATE, (5) 
APERDIS, (6) ASENDI, (7) Agrupament Escolta Santa Eulàlia, (8) Vocalia de Persones Dependents de l'AVV de 
Porta, (9) Fundació Juan Pablo II, (10) Grup de Dones, (11) Associació Vidues de Barcelona, (12) Federació 
Associacions Catalanes de Viudes, (13) Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi, (14) Associació de Malalts Mentals de 
9 barris, (15) Associació de Persones Dependents de Nou Barris, (16) Centre Esplai Lluís M.Chanut, (17) Esplai 
Pablo Picasso, (18) Comité Óscar Romero, (19) Amics per al Desenvolupament a l'Àfrica Negra, (20) Associació de 
Salut i Agroecologia. Culturals: (21) Associació Porta Cultural, (22) Grup de Teatre Naya, (23) Associació Catalana 
Joc Popular i Tradicional, (24) Casa de Melilla, (25) Grupo Cultural Gitano de Porta. Educació: (26) AMPA CC 
Aloma, (27) AMPA Escola Palma de Mallorca, (28) AMPA Escola Splai, (29) AMPA Escola Bressol Palma de 
Mallorca, (30) AMPA Escola Magnolia, (31) AMPA IES Francesc Flos i Calçat, (32) AMPA IES Valldemossa, (33) 
Esplaia't Serveis Educatius. Esport: (34) Associació Esportiva Arc Meridiana, (35) Club de Futbol Alzamora, (36) 
Club de Futbol Damm, (37) Club Esportiu Bicisport, (38) Club Petanca Alcúdia, (39) Club Petanca Can Dragó. 

Pl. Sóller 
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problema. D’aquesta forma s’aconsegueix la creació d’una xarxa d’equipaments públics de 
proximitat com condició bàsica per garantir criteris d’accessibilitat i, per tant, de millora de 
l’habitabilitat urbana. 

 

Il· lustració 28. Situació dels Serveis Municipals. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

En la il·lustració 27 els 28 equipaments públics39 els hem diferenciat segons si són serveis 
generals, socials, culturals, d’educació o d’esports. Es diferencia una xarxa d’equipaments  
públics de proximitat40 com el Centre Cívic de Can Verdaguer (17) o el centre de Dia i Casal 
d’Avís Casa Nostra (13 i 14). En canvi hi ha equipaments què no són de proximitat com és la 
biblioteca municipal (16) o el Casal de Joves de Prosperitat (12) que s’han d’anar a buscar fora 
del barri.  

                                                      

39 Serveis generals: (1) Centre de Normalització lingística, (2) Parc de Bombers de Sant Andreu, (3) Cementiri, (4) 
CSS Porta, Vilapicina i la Torre Llobeta, (5) CSS el Turó de la Peira i Can Peguera, (6) Punt Verd pl. Virrei Amat, 
(7) Mercat de la Mercè, (8) La Horta de Porta, (9) CAP Rio de Janeiro. Socials: (10) Punt d'informació i atenció a les 
dones, (11) Ludoteca Sóller, (12) Casal de Joves de Prosperitat, (13) Casal  Gent Gran Casa Nostra, (14) Residència i 
Centre de dia Barcelona Porta, (15) Residència Amílcar. Cultura: (16) Biblioteca Nou Barris, (17) Centre Cívic Can 
Verdaguer. Educació: (18) EBM Ciutat de Mallorca, (19) EBM Can Dragó, (20) Escola Splai, (21) Escola Palma de 
Mallorca, (22) Institut Flos i Calcat, (23) Escola d'Hosteleria i Turisme, (24) Institut Valldemossa, (25) CEE Josep 
Pla, (26) Escola d'Art i Superior de Disseny Deià. Esport: (27) Parc Esportiu Can Dragó, (28) Camp de Fútbol Porta. 

40 S’entén per equipament bàsic o de proximitat aquell que cobreix les necessitats més quotidianes de la població, i 
que constitueix el primer nivell de prestació de serveis, amb un àmbit d’influència que es limita al barri en el que 
s’emplaça. Els equipaments considerats son: culturals (centres cívics, associatius, biblioteques de barri, centres 
culturals), esportius (pistes poliesportives al aire lliure, petits complexes esportius, poliesportius, camps esportius 
extensius), educatius (escoles infantils, centres d’educació primaria, centres d’educació secundaria, centres de 
batxillerat/FP superior, centres de formació d’adults, especialitzats i ocupacionals), sanitaris (centres de salut i 
urgències) assistencials (centres de serveis socials, centres de dia, centres de gent gran). (Agència d'Ecologia Urbana 
de Barcelona 2012). 

Pl. Sóller 
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A diferència de la xarxa d’entitats no trobem una centralitat tant clara. Els equipaments 
municipals es reparteixen de forma més homogènia en el territori generant un teixit policèntric. 
En primer lloc al voltant de la plaça Sóller trobem una bona oferta educativa i també de serveis 
per a la gent gran. Per altre banda es localitza un altre centre situat en la zona de Can Dragó de 
caràcter esportiu. Com a principal tret diferenciador del barri respecte a altres àrees de 
Barcelona trobem una bona oferta pel que fa l’oci esportiu, en canvi veiem com els serveis per a 
discapacitats o per joves s’han d’anar a buscar fora del barri. 

4.2. MOBILITAT.  

En l’actualitat la xarxa de mobilitat del barri de Porta i en general de la nostre societat respon a 
un model urbà on el vehicle privat ocupa la majoria de l’espai públic. Un sistema caracteritzat 
pel consum energètic insostenible, generador principal d’emissions d’efecte hivernacle a les 
ciutats41 i a la vegada provocador de morts per accidents de tràfic. “En una ciutat que camina 
cap a la sostenibilitat el percentatge de viatges en vehicle privat no deuria de superar el 10% 
dels viatges totals,...La proximitat, la autocontenció i la autosuficiència son la condicions 
necessàries per a canviar l’actual model de mobilitat”, (Agència d'Ecologia Urbana de 
Barcelona 2012). 

4.2.1. Xarxa bàsica de distribució del vehicle privat. 

 

Il· lustració 29. Xarxa bàsica de distribució del vehicle privat. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

                                                      

41 A Barcelona les emissions GEI per sectors són: el transport –incloent l’elèctric i el gas natural- va ser el principal 
emissor de GEI (26,2%), seguit del domèstic (20,6%) del comercial i serveis (19,4%). La industria va ser responsable 
del 13,5% i la resta d’emissions, altres sectors (primari, energétic, construcció i obres públiques) d’un 0,5%. 
(Ajuntament de Barcelona 2010). 
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En la il· lustració 28 s’observen les principals vies de comunicació del vehicle privat pintades 
amb color vermell fosc. La xarxa externa què comunica el barri amb la resta de la ciutat és 
principalment l’avinguda Meridiana. En un segon lloc, com a carrers principals trobem el Pg. 
Fabra i Puig d’entrada i sortida, l’avinguda Borbó de sortida, i la via Júlia i el passeig d’Urrútia. 
De la mateixa forma la Ronda del Mig és una de les principals vies que comunica el barri amb 
la resta però a més, aquesta via exerceix com a eix vertebrador del tràfic intern del barri. A 
banda d’aquestes vies trobem amb un tràfic intens la resta de vies perimetrals del barri, carrer Pi 
i Molist, passeig Verdum i passeig Valldaura. Per altra banda a nivell intern de circulació tenen 
una certa importància el carrer Rosselló i Porcel que comunica de sortida amb l’avinguda 
Meridiana i el carrer Pintor Alsamora, en aquest cas d’entrada al barri. 

4.2.2. Xarxa de Transport Públic. 

El barri de Porta, encara què en la zona perifèrica de Barcelona, es caracteritza per tenir una 
bona mobilitat per mitjà de transport públic. Compta amb xarxes de metro, autobusos, Renfe i 
una xarxa de bus de barri. Encara què millorable, l’actual xarxa de transport públic podria 
permetre un accés al barri des d’altres llocs i de forma generalitzada sense utilitzar el cotxe com 
a medi de transport. 

 

Il· lustració 30. Xarxa de transport públic. Font: elaboració pròpia, 2013. 

En la il·lustració 30 s’observa una bona xarxa de transport públic. En el barri hi ha tres parades 
de metro: Fabra i Puig L1, Virrei Amat L5, i Llucmajor L4. Aquesta varietat de línies de metro 
permet que el ciutadà tingui un gran número de possibilitats per moure’s cap a altres barris de 
Barcelona. Encara què la distribució és bona hi ha una zona del barri en la qual les diferents 
parades de metro deixen de ser de proximitat. En la il·lustració s’observa com els radis 
d’influència de les diferents parades de metro, amb una distància de 500 m, no arriben a cobrir 
la zona nord-oriental del barri. Per altra banda l’estació de Renfe de Sant Andreu Arenal permet 
la comunicació directa amb la xarxa de transport públic de mitja distància. 
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Pel que fa a la xarxa d’autobusos, en la il·lustració s’observen dos tipus de vies: unes acolorides 
amb un gruix més fort que representen les principals vies de bus (4 o més línies de bus) i unes 
altres acolorides amb un gruix més suau que representen les vies secundaries (de 1 a 3 línies de 
bus). Com es pot observar en la il· lustració la xarxa de bus cobreix quasi completament el barri 
de Porta. A més en la estació de San Andreu Arenal hi ha una parada d’autobusos que comunica 
amb les poblacions situades al Nord de Barcelona. 

4.2.3. Eixos Principals Vianants. 

 

Il· lustració 31. Eixos principals de vianants. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

En la il·lustració 30 els principals eixos de vianants què comuniquen el barri amb la resta de 
Barcelona són l’avinguda meridiana, el passeig Fabra i Puig, el carrer Valldaura, el carrer Rio 
de Janeiro i la Via Júlia. La resta de carrers perimetrals del barri; carrer Verdum, i carrer Pi 
Molist són carrers frontera amb els altres barris i tenen un elevat ús. Tots aquests carrers a més 
de cobrir les demanda de mobilitat són un dels eixos comercials principals de la zona. Per tant 
veiem com la relació eix comercial, eix de mobilitat existeix en tota la zona perimetral del 
barri42. En canvi a mida que es camina cap al centre els comerços desapareixen de la mateixa 
forma que les persones caminant. 

A nivell intern, la Ronda del Mig al tenir unes amples voreres, és un dels carrers més utilitzats 
però què en canvi no té una activitat comercial massa elevada, sobretot en la zona central. Per 
altre banda el carrer d’Alcúdia és el carrer intern amb major activitat comercial què permet a la 
zona “alta” de Porta tenir un cert nivell d’activitat.  

                                                      

42 La continuïtat d’activitats en planta baixa permet una major presencia de persones en el carrer el que contribueix la 
creació d’espais més segurs, inhibint la desertització de carrers i la sensació d’inseguretat. (Agència d'Ecologia 
Urbana de Barcelona 2012) 



 TRANSFORMA PORTA!                   JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013. 

Universitat Politècnica de Catalunya.           Institut de Sostenibilitat  
48 

El mercat de la Mercè, la plaça Harry Walker, el CAP, el districte de Nou Barris i les estacions 
de metro (Fabra i Puig, Virrei Amat i Llucmajor) representen els punts més importants 
d’atracció. La seva connectivitat traça en gran mesura els recorreguts de les persones dintre del 
barri i és fruit d’aquests punts d’atracció què es creen uns carrers d’ús quotidià. És el cas del 
carrer Escultor Ordoñez què molta gent agafa per anar a la parada de Virrei Amat. També el 
carrer Deià s’utilitza quotidianament per anar en aquest cas al districte de Nou Barris. 

4.2.4. Eixos Principals Bicicleta 

La xarxa de carrils bici existent al barri de Porta és escassa i interrompuda. L’Ajuntament de 
Barcelona arregla aquesta xarxa de carrils bici connectant les poques vies que hi ha amb el que 
s’anomena vies pacificades. En la majoria d’aquestes vies pacificades encara que l’ampla de 
vorera és bastant bo no existeix una limitació de l’espai per a la bicicleta hi això fa que la 
inseguretat dels peatons sigui palpable. Tampoc els carrils bici existents permeten l’accés al 
barri de forma còmoda i segura ja què l’espai destinat no esta senyalitzat adequadament per a la 
realització del seu ús. 

 

Il· lustració 32. Eixos principals Bicicleta. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

En la il· lustració 31 s’observa com els eixos principals de bicicleta que comuniquen el barri de 
Porta amb Barcelona són: l’Av. Meridiana que finalitza al pg. Fabra i Puig, la ronda del Mig 
que travessa el barri però no té continuïtat després de l’Av. Rio de Janeiro, el pg.Valldaura que 
circula tangent al barri i finalitza en l’encreuament amb la Ronda del Mig, i la Via Júlia que 
finalitza en el pg. Valldaura. 

Per donar continuïtat als eixos ja existents s’utilitza: la zona de Can Dragó per prolongar el 
carril bici provinent de l’avinguda Meridiana, l’avinguda Rio de Janeiro cap a l’interior del barri 
de Porta per connectar el carril bici de Meridiana amb el de la Ronda del Mig. 
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En aquesta xarxa per la bicicleta apuntem les següents mancances: continuïtat a la Via Júlia a 
través del carrer Verdum i posteriorment al carrer Pi Molist per enllaçar amb la plaça Virrei 
Amat des de la plaça Llucmajor. Un carril bici a lo llarg del pg. Fabra i Puig que connecti el 
barri de Sant Andreu amb el districte d’Horta passant per Nou Barris. Un eix transversal que 
surti des de la parada de metro Llucmajor i vagi a parar a Sant Andreu passant pel carrer Pintor 
Alsamora. 

4.3. L’ESPAI PÚBLIC.  

Un dels principals objectius del treball es transformar Porta per mitjà de l’espai públic. Es 
important identificar el nivell d’habitabilitat d’aquest, intentant transformar un model on la 
major part de l’espai públic està utilitzat per el transport privat. “L’espai públic representa un 
termòmetre vital del grau de convivència col·lectiva. La seva definició ha de servir com hàbitat 
a persones, i no a vehicles, per a incentivar la interacció, el contacte, la planificació i el 
benestar”, (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2012). La pregunta a resoldre és per tant: 
L’espai públic del barri de Porta reflexa una realitat on el transport privat ocupa la majoria de 
l’espai públic43? 

4.3.1. Xarxa Bàsica d’Espai Públic. 

En la il· lustració 32 veiem acolorides les àrees d’espai públic al barri de Porta. De color verd 
amb un percentatge del 58% està representada l’àrea d’espai públic d’estança. Per altre banda, 
en color gris amb un percentatge del 42% l’àrea d’espai públic destinat al vehicle.  

Ilustración 33. Xarxa bàsica d’espai públic. Font: Elaboració pròpia, 2013 

                                                      

43 “L’espai públic es ergonòmic si els desplaçaments a peu es generen a través de recorreguts on la relació entre 
l’espai destinat als peatons respecte l’espai del vehicle privat es major al 75%. Les amplades de les voreres son de 
2,5m per garantitzar el pas sense friccions d’una cadira de rodes a la vegada que es preocupa que les pendents no 
sobrepassin el 5%. (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2012) 

42%

58%
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Al barri de Porta cada persona té reservada una dotació de 15,45 m2 d’espai públic44. En canvi la 
superfície d’espai públic assignada a cada persona que està destinada al vehicle privat és igual a 
6,63 m2. Encara què la quantitat d’espai públic destinat al ciutadà no arriba al 75% que 
recomana L’AEUB sí què s’obtenen uns valors que indiquen què el barri de Porta té una bona 
relació entre l’espai dedicat al vehicle i l’espai públic dedicat al vianant  

D’altre banda en la mateixa il·lustració 33 apareixen enumerats del 1 al 6 els espais públics de 
referència: 

1. Plaça Sóller 

La plaça Sóller, una de les més grans de Barcelona, s’ubica en el cor del barri, en el rectangle 
que formen els carrers Escultor Ordóñez, Valldemossa, Estudiant i Deià. Va ser inaugurada 
l’any 1983 després d’un llarg procés de reivindicacions veïnals on gràcies a les lluites veïnals el 
solar es va poder salvar de l’especulació immobiliària.  

La plaça està dividida en dos sectors distribuïts per salvar el desnivell del terreny en el que 
s’ubica. El superior, al que s’accedeix pel carrer Escultor Ordóñez es un parc urbà, amb arbres, 
bancs, zona enjardinada i àrees de jocs infantils. El sector inferior, al que també s’accedeix des 
del carrer Estudiant es una plaça dura: una gran explanada rectangular de ciment, de més de 
4.000 m2, que habitualment alberga els actes més multitudinaris que es celebren en el barri, com 
és el cas dels concerts de la festa major. En el centre de la plaça, separant un i altre sector, hi ha 
un estanc què presidit per l’escultura de marbre “Homenatge a la Mediterrània” obra de Xavier 
Corberó. 

Tot el perímetre de la plaça, menys el carrer d’Escultor Ordóñez, queda delimitat per un mur de 
blocs de fabrica que, degut al desnivell, en el sector inferior permet ubicar l’antic centre cívic de 
Porta just en els baixos de la Plaça45.  

  

Ilustración 34. A l’esquerra plaça Sóller. A la dreta Parc de Can Dragò.                                                               
Font: Elaboració pròpia. 

                                                      

44 L’urbanisme ecològic reserva una dotació mínima de 10 m2 d’espai públic d’estància per habitant (parcs i jardins, 
carrers per vianants, rambles, places i voreres majors de 5m d’amplada). L’espai públic d’estància es aquell que, per 
les seves característiques morfològiques i funcionals permet, en diferent grau, la interacció entre persones o la 
interacció d’aquestes amb amb un espai de qualitat, (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2012). 

45 En l’actualitat els baixos de la plaça Sóller es troben en un procés de rehabilitació degut a les nombroses patologies 
generades per les humitats que s’hi localitzen en les instal·lacions.  
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2. Parc de Can Dragó 

El parc de Can Dragó s’estén paral· lel a l’avinguda Meridiana, al llarg d’un kilòmetre. Amb una 
superfície de 12 hectàrees, es la principal zona verda del barri de Porta. Inclou un important 
complex esportiu amb piscines, una pista d’atletisme, un poliesportiu i un camp de futbol. 
Dissenyat per Enric Pericas va ser inaugurat l’any 1990. Destaca la presencia de dos escultures: 
el monument a les víctimes del terrorisme de Sol Le Witt i una rèplica de les aurigues 
olímpiques del Estadi de Montjuïc, de Pablo Gargallo.  

3. Heron city 

Encara què en el present estudi no s’ha considerat com espai públic, és interessant estudiar 
quina relació té aquest espai amb el barri i els seus veïns. L’Heron City respon a un model de 
concentració comercial que vol representar una ciutat dins del barri de Porta. El mercat i els 
petits comerços es veuen desplaçats per aquest nou centre de poder al barri. Els passadissos 
tenen el rol de carrers encara que estan regulats per l’interès comercial i no per les ordenances 
municipals. 

L’Heron City es un dels majors centres comercials i lúdics de Barcelona. Va ser inaugurat el 20 
setembre de 2001 per la immobiliària Layetana i pel grup immobiliari britànic Heron, propietari 
de la cadena de centres Heron City46. El centre, situat al costat de les piscines de Can Dragó, té 
una superfície de 100.000 metres quadrats, dels quals 34.000 corresponen a oci i comerços, 
22.000 a zones comunes i 44.000 a aparcament. Inclou un multicines amb 16 sales, un gimnàs, 
un supermercat, comerços especialitzats, restaurants, bars, locals nocturns, un hotel de 145 
habitacions, parc infantil, un centre lúdic, i una bolera amb 22 pistes. 

  

Ilustración 35. A l’esquerra l’Heron City, a la dreta els jardíns de “El Petit Príncep”.                                        
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

4. Jardins de "El Petit Príncep" 

Els jardins del Petit Príncep s’ubiquen en el triangle format entre els carrers Alella, Antanyí i 
Alloza. Van ser inaugurats el 19 de Juny del 2010, després de la remodelació integral del solar. 
El nou espai de 2352 m2, posseeix una àrea de jocs infantils i una zona de descans i jardí. 

                                                      

46 Just en el solar col•lindant durant el 17 juny del 2005 es va inaugurar el centre comercial El Corte Inglés Can 
Dragó. A finals de 2006 el centre Heron City Barcelona va ser posat en venda, i fou adquirit pel grup inversor 
australià format per Babcock & Brown i GPT Group, per un preu de 138 milions d'euros. 
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Completa el conjunt una gran escultura (3,40 x 2,90m) d’acer Corten que reprodueix el 
personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry en el asteroide B 612, segons un alumne de 
primària de l’escola Aloma. En la escultura es pot llegir una de les frases del llibre: "L'essencial 
és invisible als ulls". 

5. Els horts del carrer Maladeta 

El horts de Porta estan situats en el solar delimitat per els carrers Alcúdia, Escultor Ordóñez, 
Maladeta i Deià. El solar està dividit en dos per el carrer Andratx, a la mitat superior es on 
trobem el shorts. Antigament aquest solar era una riera que va suposar grans problemes e 
inundacions. La composició del terreny fa que la construcció sigui difícil per possibles 
assentaments en la cimentació. 

Antigament les parcel· les eren habitatges unifamiliars de PB+1, amb petits horts en el pati. 
Posteriorment aquests habitatges van ser expropiades i posades a la venda. En la planificació 
actual, aquests solars estàn destinats a la construcció de blocs d’aparcaments de PB+4. El veïns 
reivindiquen la construcció d’una rambla (la Rambla de Porta) en els dos solars oblidats. 

La creació del primer hort en el carrer Maladeta va ser fa 7 anys gràcies a l’afició del cultiu de 
dos amics47. Va ser durant la primavera i l’estiu de l’any 2010 quan es van formar la majoria 
d’horts. Aquest creixement exponencial ha sigut en part provocat per un reportatge sobre horts 
urbans en la cadena de televisió de Barcelona TV. La iniciativa d’horts urbans desenvolupats al 
barri de Porta ha sigut positiva de cara a la convivència veïnal, la majoria dels veïns tenen la 
percepció que en aquests moments el solar està més net i cuidat, sent en l’actualitat un dels 
símbols del barri de Porta. 

   

Ilustración 36. A la dreta l’horta de Porta. A l’esquerra el 20è aniversari del club petanca Alcúdia.                                    
Font: Elaboració pròpia i AVV de Porta 

6. Plaça Alcúdia i el Club de Petanca 

La plaça Alcúdia i el club de Petanca són dos solars limitats per el carrer Valldemossa, carrer 
Alcúdia i carrer Deià. A partir de l’any 1981 un dels solars va passar ha ser gestionat pel Club 
Petanca Alcúdia. L’altre solar va quedar reservat com a plaça pública. A finals de la última 

                                                      

47 El Manolo cultivava en el seu balcó i el Chenchu en un pinar a 130 km de Barcelona. Un dia parlant es van donar 
conta que al Chenchu no li sortia a conta anar tant lluny a cultivar les seves hortalisses i va decidir imitar al seu amic 
Manolo i començar també a cultivar en el seu balcó. Va ser llavors quan van decidir utilitzar el solar abandonat que hi 
havia davant de se casa. Aquests primers horts es van crear ara fa 7 anys. 
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dècada en aquesta últim solar es va projectar una reforma de pla plaça per ubicar aparcament 
sota d’aquesta. El projecte ha quedat parat degut a la situació de crisis actual. 

4.3.2. Estratificació de l’Espai Públic Atenuant. 

L’espai públic atenuant pot estar definit segons si està dedicat al trànsit de vianants: carrer de 
peatonal, rambla, bulevard, passeig, vorera de 5 a 10 m. O sí són espais verds i de recreació: 
parcs i jardins i places, espai interior d’illa, espai exterior d’illa i espai d’ús local.  

Aquesta primera classificació s’ha estratificat buscant diferenciar els espais de recreació segons 
si aquests serveixen per fer ciutat; independentment de si forma part de l’edifici adjacent i fa ús 
d’aquest durant una durada prolongada o si per lo contrari l’espai adquireix una activitat de 
caràcter més semipúblic ja que principalment els usuaris són els veïns dels edificis més propers.  

L’espai públic atenuant anomenat semipúblic i representat amb color groc està format per 
l’interior i exterior d’illa. Molts cops serveix per millorar la qualitat dels edificis adjacents en 
aspectes com: la ventilació, la il· luminació o fins i tot la qualitat i quantitat de verd urbà. En 
canvi els espais de recreació que apareixen representats amb color verd claret s’encarreguen de 
generar activitats més participatives de llarga durada com podria ser la realització de l’esport. 

En la il·lustració 36 es pot observar com el repartiment de l’espai de recreació en verd, ocupa la 
major part de superfície. A continuació l’espai de trànsit peatonal, acolorit amb blau segueix 
amb un 42% de la superfície total. Per últim amb un 10% queda l’espai semipúblic acolorit de 
groc.  

 

 

Ilustración 37. Estratificació de l’Espai Públic Atenuant.                                                                                          
Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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L’espai públic destinat a la recreació està format principalment pel parc de Can dragó, la plaça 
Sóller, la plaça Alcúdia, el Jardí del Petit Príncep i la resta de places que estan vinculades a 
equipaments públics o que posseeixen parcs infantils. 

L’espai públic destinat al trànsit de vianants es distribueix en els carrers que tenen una secció 
ampla. És el cas de tots els carrers perimetrals al barri: Fabra i Puig, Pi i Molist, Verdum i 
Valldaura. És per aquesta mateixa raó què trobem en la ronda del mig unes voreres amb una 
amplada superior a 5 m. També trobem espai de trànsit de vianants en tota la zona afectada pel 
PERI: voltants de la plaça Sóller i cementiri a excepció del gran aparcament situat a la zona sud 
del cementiri i de la vorera adjacent al camp de Fútbol de la Damm. Una altre zona d’espai 
públic dedicat al trànsit de vianants és els voltants de l’Heron City i Corte Inglés. 

Per altre banda l’espai semipúblic està constituït per les tipologies d’illes que posseeixen patis 
interiors o exteriors. 

4.3.3. Compacitat Absoluta. 

La compacitat absoluta ens serveix per mesurar la pressió que provoca l’edificació en el barri de 
Porta. Aquest indicador ens serveix per identificar la proximitat dels elements que conformen 
l’àrea d’estudi. Una bona compacitat facilitarà l’intercanvi i la comunicació entre persones. 
Aspectes indispensables alhora de millorar una vida quotidiana des de la proximitat i així tenir 
una massa crítica de persones i activitats. Per contra la urbanització dispersa generarà un model 
insostenible en la gestió del transport públic, serveis i equipaments públics. 

 

Il· lustració 38. Compacitat Absoluta.                                                                                                                       
Font: Elaboració propia, 2013 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

55 

La compacitat en la sostenibilitat representa l’organització de les xarxes de mobilitat i d’espais 
lliures. Un model compacte d’ocupació del territori millorarà la eficiència en l’ús dels recursos 
naturals, explotarà en menor mesura el sòl i augmentarà la complexitat. 

El càlcul de la compacitat absoluta48 s’ha realitzat per mitjà del volum edificat (superfície i 
altura) dividit per la superfície de cada calda de la malla de 200 x 200 metres. 

En la il·lustració 37 es pot veure com els barris que són adjacents al barri de Porta en general 
tenen una compacitat absoluta major al barri de Porta (A). Són especialment densos els barris de 
Prosperitat (D) i el de Vilapicina i Torrellobeta (B). Sant Andreu al ser un model de creixement 
més antic, la edificació no té massa altura però en canvi no disposa de gaires carrers amples ni 
tampoc grans parcs. Tot lo contrari que el barri de la Guineueta que de la mateixa forma què el 
barri de Porta disposa d’una edificació amb altura i una gran quantitat d’espai lliure. 

En el barri de Porta s’observa com els valors superiors a 5 es situen principalment en els carrers 
perimetrals: Fabra i Puig (5), Pi Molist (6), Verdum (7) i Valldaura 8). Aquests valors ens 
demostren com la edificació al barri a crescut al voltant d’aquestes vies. El centre de Porta en 
canvi és menys compacta. És el cas dels voltants de la Plaça Sóller (1) obtenint uns valors entre 
2,5 i 5. De color blau cel es diferencia el cementiri (2) i el parc de Can Dragó (4). Per últim en 
aquesta zona central s’observa com el solar de l’Heron City (3) és l’únic amb una compacitat 
elevada. 

4.3.4. Compacitat Corregida. 

La compacitat corregida ens serveix per relacionar el volum construït i l’espai atenuant o 
d’estança49. La compacitat corregida ens dona informació sobre la pressió que els edificis 
provoquen a l’espai d’estança. El model urbà ha de compensar la superfície residencial amb 
espais de caràcter públic que permetin millorar la vida quotidiana de la ciutadania. L’indicador 
relaciona les funcions d’habitatge i activitat privada amb les relacionades amb l’espai públic i de 
domini comú. 

El càlcul de la compacitat corregida50 s’ha realitzat per mitjà del volum edificat (superfície i 
altura) dividit per la superfície d’espai públic atenuant per cada calda de la malla de 200 x 200 
metres. 

                                                      

48 Compacitat Absoluta = Volum edificat (m³) / malla de referencia (m²). Valors de referència adequats de 
la Compacitat Absoluta igual o superiors a 5, (Agència d'Ecologia Ubrana de Barcelona 2008). 

49 Espai públic atenuant o d’estança: carrers per vianants, rambles, bulevards, passejos, voreres d’amplada 
> 5m, espai forestal, parcs i jardins, interiors d’illa, arees d’ús local, exteriors d’illa, explanades i 
places.Espai públic no atenuant: calçada i divisòries de trànsit, aparcament superfície i voreres d’amplada 
<5m. (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2008). 

50 Compacitat Corregida = Volum edificat (m³) / espai públic atenuant(m²). Els valors de referència 
adequats per a la Compacitat Corregida estan entre 10 i 50 metres, (Agència d'Ecologia Ubrana de 
Barcelona 2008). 
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Il· lustració 39. Compacitat Corregida.                                                                                                                     
Font: Elaboracó propia. 

En la il·lustració 38 es pot veure com els barris adjacents a l’àrea d’estudi tenen una compacitat 
corregida superior al barri de Porta (A). Són especialment compactes el districte de Sant Andreu 
(E) i el barri de Prosperitat (D) degut a què en moltes zones aquests no tenen espai públic 
atenuant. En canvi el barri de Vilapicina i Torrellobeta (B) sí que disposa d’una bona compacitat 
corregida provocada precisament per la quantitat de carrers dedicats als vianants. El barri de la 
Guineueta degut a la alta quantitat d’espai públic atenuant ha passat a ser el menys compacta. 

A l’interior del barri de Porta un cop realitzat el càlcul de Compacitat Corregida destaca per la 
varietat de valors. Per una banda tenim zones on l’edificació genera poca pressió en relació amb 
l’espai públic atenuant, com la zona del cementiri (2) o Can Dragó (4). Els voltants de la plaça 
Sóller (1) tenen una bona compacitat de 10 a 50. Per altre banda les zones perimetrals del barri 
segueixen sent les més compactes: Fabra i Puig (5), Pi Molist (6), Verdum (7) i Valldaura (8). 
Destaca la celda de Fabra i Puig acolorida de vermell fort. Aquesta cel· la no hi han places, la 
tipologia dels edificis no té espais d’illa ni interiors ni exteriors i a més els carrers són més 
estrets de 5m. 

4.3.5. Compacitat Corregida Ponderada. 

La compacitat corregida ponderada relaciona el volum construït amb l’espai d’estança però 
realitzant-li una ponderació. La ponderació d’aquests espais s’obté a partir de la seva qualitat, 
amb la finalitat de dotar de major valor els espai que tenen un major ús. És per aquest motiu què 
els espais d’estança amb més potencial d’activitats diverses (parcs, jardins, places, carrers 
peatonals) que alguns altres ( carrers amples o interiors d’illa). Per tant la compacitat corregida 
ponderada genera una visió més sensible als canvis morfològics de la ciutat en relació amb la 
vida quotidiana dels ciutadans. 
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Ilustración 40. Compacitat Corregida Ponderada.                                                                                                      
Font: Elaboració propia. 

El càlcul de la compacitat corregida ponderada51 s’ha realitzat per mitjà del volum edificat 
(superfície i altura) dividit per la superfície d’espai públic atenuant per cada calda de la malla de 
200 x 200 metres. 

En la il·lustració 39 es pot veure com els parcs i places milloren la pressió que generen els 
edificis en el seu territori. S’observa aquest fenomen en la zona de la plaça de Can Fabra del 
Districte de Sant Andreu o en els voltant de la plaça de Virrei Amat al barri de Vilapicina i 
Torrellobeta (B) i també en la zona de la plaça Harry Walker i la plaça d’Àngel Pestanya a 
Prosperitat. De la mateixa forma que en els casos anteriors en el barri de Porta (A) s’observa 
com la plaça Sóller (1) serveix per descomprimir aquesta pressió dels edificis. 

                                                      

51 Compacitat Corregida Ponderada = Volum edificat (m³) / espai públic atenuant ponderat (m²). Els 
valors de referència adequats per a la Compacitat Corregida Ponderada estan entre 10 i 50 metres, 
(Agència d'Ecologia Ubrana de Barcelona 2008). 
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5. SINOPSI DE L’ESPAI PÚBLIC AL BARRI DE PORTA: 
PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES  

Abans de començar el capítol 6 apropiació de l’espai públic urbà al barri de Porta, el “punt 
zero” és entendre el conflicte com a motor de transformació dels processos socials. Resumir les 
principals problemàtiques generades per la planificació urbanística municipal que s’han produit 
durant els últims anys per així poder identificar la situació urbana actual des de les seves 
fortaleses i debilitats, amenaces i oportunitats. Per en el següent punt proposar per mitjà de 
processos participatius un seguit de possibilitats de millora en l’espai públic que dotin de 
caràcter, vida i sentiment de cohesió al barri de Porta incidint en els espais d’unió i relació del 
barri descrivint quines son les principals activitats socials existents i millorar-los en el cas que 
sigui possible. 

Les problemàtiques urbanes provenen principalment de les condicions en les quals va créixer el 
barri de Porta. Entenent l’origen de l’espai urbà de Porta es pot veure la relació entre els 
fenòmens socials i l’espai urbà com aquell què té profunds efectes sobre els processos socials. 
Aquest creixement urbà el situem a partir de la dècada dels anys 50 a conseqüència dels 
moviments migratoris del camp a la ciutat. La necessitat de cobrir aquesta necessitat 
d’allotjament per als nou vinguts va provocar què es construís el barri sense tenir en compte les 
demandes d’espai públic. A Porta l’espai va quedar en mans d’agents immobiliaris i 
especuladors què només van ser capaços de proporcionar el major número possible 
d’allotjaments lo més ràpidament possible i al menor cost. 

En la història participativa, hem pogut comprovar com a partir dels anys de major necessitat; 
l’època de la transició, es va viure al barri el moment àlgid de participació. Va ser a partir de 
l’entrada en la democràcia quan els veïns van deixar de tenir un paper important en la política 
del barri. Probablement no va fer falta ser políticament actiu a conseqüència de què les 
principals necessitats ja estaven cobertes; en educació, sanitat e inclús treball,. També pot ser 
que aquesta baixada de participació fos provocada per la desil· lusió, d’una transició mal feta on 
el moviment obrer va acabar perdent els ideals. Sigui com sigui el que ens ha de preocupar en la 
actualitat, es la desafecció per la política de la població en general. Esperem que aquesta falta de 
participació es solucioni en part per una nova transició cap a una nova política. 

En els aspectes socioestadístics veiem com en la actualitat l’envelliment del barri podria generar 
en les properes dècades problemàtiques relacionades amb la mitjana d’edat elevada. Podria 
també ser el cas què aquest procés provoqués la saturació dels serveis socials i de salut, la falta 
de relleu generacional en les associacions o fins i tot la desocupació de pisos com a 
conseqüència d’una possible baixada de població. 

Pel que fa a la immigració, encara què en el barri existeixen persones nascudes a l’exterior de 
l’estat espanyol, els valors són bastant similars a la mitja de Barcelona i això ens permet 
considerar que la immigració no representa una amenaça pel barri de Porta. Tot lo contrari els 
valors obtinguts ens demostren que la capacitat d’integració de la immigració i cohesió social en 
la vida del barri està garantida amb els valors actuals. 

La morfologia urbana a Porta es caracteritza per un creixement al voltant de les vies principals 
cap al centre del barri. Curiosament gràcies ha aquesta evolució morfològica indefinida en la 
zona central i sud del barri de Porta fa que existeixi una gran quantitat de superfície d’espai 
públic. És el cas de la plaça Sóller on la seva construcció va ser possible gràcies al bloqueig dels 
veïns en un dels últims solars que quedaven per construir. De la mateixa forma, el solar de 
Renfe-Meridiana un cop va deixar de ser utilitzat per a reparar trens va quedar abandonat i no va 
ser fins els jocs Olímpics quan es va decidir donar un ús nou ha aquells terrenys. Per tant veiem 
com la indefinició morfològica d’un principi s’ha convertit al llarg dels anys en la principal 
qualitat del barri de Porta; la gran quantitat de superfície d’espai públic urbà. 
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L’anàlisi de les actuacions a nivell urbanístic realitzades recentment ens mostren una millora en 
la quantitat d’espai públic urbà. En el cas de Porta s’obtenen uns valors de quantitat de 
superfície d’espai públic que no són representatius del model actual imperant en les ciutats. 
Aquesta realitat deriva principalment de la morfologia urbana on la densitat urbana ha deixat 
una alta quantitat d’espai públic lliure què el cotxe no ha arribat a ocupar. A diferència de zones 
més cèntriques de la ciutat de Barcelona, la problemàtica del barri de Porta és què l’alta 
quantitat d’espai públic que posseeix el barri acaba sense ser utilitzat. L’espai públic del barri de 
porta permet a les persones viure en un espai amb una bona qualitat de vida però no genera una 
identitat de barri pròpia. 

 

Il· lustració 41. Esquema de la sinopsis del barri de Porta, Font: Elaboració pròpia, 2013. 

Quines relacions existeixen entre els diferents elements i entre els elements i la totalitat del barri 
de Porta per a què existeixi una alta quantitat d’espai públic sense utilitzar? Perquè no hi ha gent 
en aquests espais? 

El comerç al barri de Porta situat al voltant dels eixos viaris principals s’identifica com un dels 
elements principals que determinen què hi hagi gent a l’espai públic. En canvi als voltants de la 
Plaça Sóller trobem una quantitat mínima de locals comercials. S’observa com la xarxa viaria i 
la xarxa de vianants estan condicionades per la concentració comercial i viceversa. A més, en 
aquest aspecte l’Heron City funciona com un forat negre. Al concentrar l’activitat en un punt, el 
comerç desapareix al voltant d’aquest centre comercial. L’ús de l’espai públic es veu afectat per 
aquest fenomen ja que no trobem en la zona central del barri activitat comercial. La ubicació del 
cementiri de Sant Andreu en la part central del barri tampoc ajuda a dinamitzar el barri. Per altre 
banda el parc de Can Dragó encara què és un pol atractor d’activitat esportiva de Barcelona no 
promociona un tipus d’activitat diferent a la practica de l’esport deixant de banda altres tipus 
d’activitats culturals o fins i tot artístiques que poguessin servir als veïns del barri.  
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Identificant com ha principals debilitats l’espai públic infrautilitzat i la falta d’identitat del barri 
de Porta en el següent capítol es proposa incidir en la revitalització d’un eix central format per 
plaça Sóller, solar Piferrer 122 i Centre Cívic Can Verdaguer. D’aquesta manera es busca 
promocionar la vida cultural i artística del barri. A més per mitjà de la remodelació d’aquest eix 
es proporcionaria identitat i sentit de pertinença al barri. Dinamitzaria el centre del barri 
solucionant els problemes d’inseguretat que tradicionalment ha patit aquesta zona i augmentaria 
la cohesió social per mitjà de la participació dels joves i dels veïns en general. 
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6. APROPIACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ AL BARRI DE 
PORTA. 

“Davant els perills que afronten les nostres societats interdependents es temps d’acció, de 
participació, de no resignar-se. Es temps de mobilitzar-se, de deixar de ser espectadors 
impassibles. Correspon a la comunitat intel·lectual, artística, científica i acadèmica. Però més 
als ciutadans, assumir aquest nou compromís. Es hora d’actuar”. 

Stéphane Hessel, (2011). 

Analitzats i avaluats els aspectes més representatius del barri de Porta a nivell històric i 
urbanístic s’han realitzat una sèrie d’activitats que busquen aconseguir no només la rehabilitació 
urbana de la zona, sinó també la implicació del veïnat en la vida política del barri per mitjà de 
l’apropiació de l’espai públic urbà. 

6.1. PROPOSTA ESTRATÈGICA DE BARRI. 

Un cop inaugurat el nou Centre Cívic de Can Verdaguer, la plaça Sóller corre el risc de 
convertir-se en un espai oblidat. El cor simbòlic del barri necessita una revitalització per així 
generar dinàmiques positives que donin vida al barri de Porta. A més degut a la problemàtica 
d’humitats dels baixos de la plaça Sóller ningú assegura que en un futur l’antic centre cívic del 
barri quedi en un estat ruïnós. És per aquesta raó que es planteja una estratègia de barri què 
intervingui en la consciència social front l’espai públic com a dinamitzador de Porta, proposant 
la recuperació d’un eix dinamitzador  on articular la vida al barri; Can Verdaguer, Plaça Sóller i 
Solar Piferrer 122. 

 

Ilustración 42. Estratègia de barri. Flyer de divulgació del projecte de Pla Buits. Font: Elaboració pròpia, 2013 
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Fruit del treball fet conjuntament amb l’AVV de Porta denunciant aquesta problemàtica al 
districte de Nou Barris i també a l’Ajuntament de Barcelona s’ha arribat a l’acord de reformar la 
plaça i els seus baixos52. Es per aquesta raó que es convenient implicar a totes les parts (equip 
polític i personal tècnic de l’Ajuntament, entitats, associacions i ciutadania a títol individual) a 
treballar en la definició dels usos de la plaça des de una estratègia de barri. 

Les activitats volen col•laborar amb una nova forma d’entendre la vida política al barri on la 
persona deixi el paper d’espectador i es converteixi en actor en la presa de decisions. Es buscarà 
definir un projecte d’intervenció que tingui en compte les demandes ciutadanes i que responguin 
a les seves necessitats buscant sensibilitzar a la població sobre les problemàtiques del barri, els 
objectius a assolir i estudiant les alternatives possibles.  

6.1.1. Objectius 

L’objectiu principal consisteix en l’apropiació de l’espai públic urbà com ha generador d’un nou 
procés per a aconseguir canviar i revitalitzar la vida associativa del barri. És a partir de la 
situació conflictiva actual com es generarà dinàmiques per la transformació social. 

El desenvolupament de la proposta passa de forma irrevocable per tant en concebre un procés 
que ajudi a dinamitzar i potenciar la participació de diferents col•lectius en el disseny de 
propostes. Aquest procés és el que ha d’acabar propiciant els canvis conceptuals i formals a tots 
l’espai públic del barri de Porta53.  

Per tant, per mitjà de les activitats participatives següents s’intentarà generar una consciència 
social sobre quins són els problemes a resoldre en el barri de Porta redefinint quin ha de ser el 
paper del ciutadà en la planificació. 

A més dels objectius directes es buscarà per mitjà de les relacions generades durant el projecte, 
promoure el coneixement mutu entre els diferents actors implicats, creant debat per buscar 
enfortir la cohesió dels veïns de Porta. 

6.1.2. Públic objectiu 

Les sessions participatives s’adreçaran als membres de la comissió de seguiment, amb qui, com 
a persones més vinculades al procés, es pretendrà consensuar les idees bàsiques al voltant de les 
accions participatives. En la fase de diagnosis Al públic objectiu final serà el conjunt de la 
ciutadania. A aquest sector s’han de fer arribar els missatges i materials que es dissenyin de 
manera consensuada un cop realitzades les sessions dels tallers. 

6.1.3. Metodologia. 

Tots i totes som experts en la nostra vida quotidiana, i és mitjançant aquest coneixement que 
actuem socialment. La metodologia emprada es basa principalment en promoure la reflexió 
col·lectiva i, sobre la base d’aquesta, ser capaços d’imaginar i construir discursos i realitats 
noves que ens apropin a la sostenibilitat. 

                                                      

52 En els recents pressupostos aprovats per l'Ajuntament de Barcelona, amb el consentiment del PP, s'ha inclòs una 
partida per a la remodelació de la plaça Sóller de 600.000 euros a repartir en dos anys. Es planteja per part del 
districte de Nou Barris i el Comissionat de Participació la realització d'un procés participatiu per a la definció dels 
usos de la plaça. 

53 No obstant això l’experiència aplicada al barri de Porta recentment per mitjà de les activitats que queden descrites a 
continuació només han arribat a potenciar un major nivell de participació de veïns i d’entitats però com tot procés 
necessitarà temps per a què es pugui començar a apreciar els objectius desitjats. 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

63 

Les activitats desenvolupades s’interessen per conèixer la realitat tal com és des del punt de 
vista del ciutadà. Des de una perspectiva subjectiva però posant l’èmfasi cap a l’acció 
col·lectiva. Es tracta no només de preguntar-nos com són les coses des de un punt de vista, sinó 
també de reflexionar sobre la nostre capacitat de resposta. 

La intervenció en l’espai públic implica la intervenció en el teixit social. És fonamental la 
participació del usuari com a agent actiu e implicat en el procés. Les tècniques participatives 
escollides han buscat servir per aprofundir i transformar el sistema polític en el barri de Porta. 
Són principalment activitats que estimulen la participació alhora de prendre decisions com a 
eina d’expressió, representativitat, oportunitat i comunicació. En la il·lustració 43 es 
distingeixen les diferents tècniques participatives54 diferenciades en quatre fases: de 
mobilització, diagnosis participatiu, propostes d’intervenció i tancament i seguiment. 

 

Il· lustració 43. Esquema de metodologia utilitzada i activitats realitzades. Font: Elaboració pròpia 

Fase I: Mobilització. 

Durant els primers mesos s’ha mobilitzat la població a un ampli ventall de públics. El principal 
objectiu es visualitzar el procés als veïns, captant l’atenció envers la problemàtica del barri en 
funció dels diferents segments per mitjà d’una campanya de difusió. Aquesta campanya de 
difusió s’ha desenvolupat durant els mesos de Gener i Abril en un seguit d’accions que 
principalment tractaven de dinamitzar el barri per mitjà de la sensibilització dels veïns de Porta.  

                                                      

54 Podem definir les tècniques participatives com un debat grupal entre un nombre limitat de persones (per garantir 
que totes elles puguin fer-hi aportacions) en un espai de temps limitat (assumible pels participants) i guiat per un 
conductor/a, en el qual els/les participants facin algun tipus d’autoanàlisi sobre la realitat que els envolta, i arribin a 
un moment de síntesi en el qual sancionin unes conclusions de consens, orientades a transformar aquesta realitat. 
(Martí 2006) 
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La fase de mobilització han servit per captar l’atenció en vers al procés d’apropiació de l’espai 
públic. El gruix de les activitats desenvolupades en el projecte formen part d’aquesta primera 
fase: la consulta popular a la plaça Sóller, la creació de col·lectiu Transforma Porta! i el seu 
blog i per últim l’exposició dels 30 anys de la plaça Sóller i 40 de l’AVV realitzada durant la 
festa Major. 

Fase II: Diagnosis participativa de l’espai públic al barri de Porta 

Un cop superada aquesta primera fase s’ha treballat amb el grup de joves del barri i el grup de 
discapacitats per mitjà de la realització d’un taller. En aquesta fase s’ha reduït el nombre de 
persones per mirar d’aconseguir majors nivells d’informació, participació i assistència. Aquest 
taller busca estimular la comunicació entre els diferents agents participants per mitjà de 
diferents activitats: recorreguts quotidians, espais públics de referència, espais en desús. (grup 
de joves), problemes d’accessibilitat. (grup de discapacitats), necessitats i propostes. 

L’objectiu principal tracta de consensuar un diagnòstic sobre quin tipus d’espais públics 
necessita el barri de Porta. Construir un marc de coneixement des del territori i els actors 
implicats, tot aprofitant el coneixement particular que ells tenen. Es buscarà fer un diagnosis de 
l’espai públic al barri de Porta, reflexionant les seves tipologies, els seus significats i les 
interaccions personals que constitueixen la identitat socio-urbana. La intenció es aprofundir en 
el mètode de construir l’espai urbà, tant en la seva dimensió física com també simbòlica, 
buscant la participació dels ciutadans.  

Fase III: Propostes d’intervenció a la plaça Sóller i al solar Piferrer 12255. 

Un cop hem realitzat aquest diagnòstic de consens, recollirem un seguit de propostes per a 
decidir de manera col· lectiva els usos de la plaça Sóller i del solar Piferrer 122. com a centre de 
vida al nostre barri. De la mateixa forma s’ha treballat per definir els usos del solar Piferrer122. 
La implicació dels participants no es limita únicament a debatre els usos de la reforma a la plaça 
i del solar Piferrer 122. A través, de les reunions ordinàries i per mitjà de tallers es vol convertir 
al veí de Porta en el protagonista de les transformacions del nostre barri. 

Per la definició dels usos a la plaça Sóller es realitzarà una sessió oberta al públic. Es treballarà 
prèviament en l’elaboració d’una documentació gràfica que reculli els acords als quals la 
comissió de seguiment hagi pogut arribar en la fase de diagnosis. El principal objectiu d’aquesta 
sessió serà determinar quines són les activitats prioritàries en la plaça Sóller buscant generar 
propostes creatives què donguin resposta a les necessitats del barri des dels punts de consens 
obtinguts en la sessió de diagnosis. Es proposen dos apartats en aquesta sessió: autodiagnosi in 
situ i proposta d’usos de la plaça Sóller. 

- 1. Autodiagnosi in situ. 

Per mitjà de la documentació gràfica es farà un resum dels acords arribats en la fase de 
diagnosis. Per mitjà d’aquest diagnòstic previ, l’objectiu principal serà treballar des del 
coneixement plural experiències que puguin donar elements per a la reflexió sobre la funció de 
la plaça Sóller com a cor simbòlic del barri de Porta. A més, el fet de proposar a partir d’una 

                                                      

55 En la fase III, propostes d’intervenció a la plaça Sóller i al solar Piferrer 122, a causa de la falta de temps 
disponible per a la realització de la tesina final de màster (4mesos) el present document no ha pogut plasmar les 
propostes de la plaça Sóller. També s’ha vist bloquejat el procés participatiu a la plaça pel ritme de l’administració 
alhora de definir el projecte d’intervenció a la plaça. Aquest aspecte es rellevant per què determinaria si el procés 
participatiu es vinculant a una intervenció amb una prtida pressupostària per part de l’administració o per lo contrari 
només forma part d’un procés de llarga durada.. 
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necessitat que s’ha identificat col· lectivament promou, també, la implicació en el 
desenvolupament de les propostes. 

- 2. Proposta d’usos de la plaça Sóller. 

Amb l’ajut d’un predimensionat d’activitats es treballarà per mitjà d’una maqueta en la definició 
dels usos de la plaça Sóller. 

Fase IV: Tancament i Seguiment.56 

Per finalitzar, en la fase de tancament i seguiment, es farà el retorn de la informació elaborada 
per mitjà d’una exposició per mitjà d’una memòria visual que busqui el consens sobre la forma 
més adient. En aquest sentit, es buscarà donar protagonisme als participants de la comissió de 
seguiment, donant importància als valors de la participació ciutadana, tant en relació als 
participants del taller com a la resta de la ciutadania convocada. En aquesta, es farà el retorn 
dels resultats que s’hagin generat durant el procés als seus participants. Un dels objectius serà 
aconseguir un discurs consensuat dels veïns. D’aquesta forma s’informarà sobre els resultats 
obtinguts per en una posterior fase acordar amb l’administració un seguit d’accions públiques 
tangibles. 

6.2. CONSULTA POPULAR PLAÇA SÓLLER I SOLAR PIFERRER 122. 

Després d’un seguit de reunions sense arribar a ningun acord entre els representants del districte 
de 9Barris i les diferents entitats del barri, es va realitzar una consulta popular a la plaça Sóller 
per demanar la opinió als veïns del barri sobre quina plaça i baixos volien. A més a més, també 
es va presentar el projecte de Pla Buits on els més de 300 participants van poder opinar sobre 
l’ús del solar Piferrer 122. Tant el recompte d’aquests vots com la fotografia dels participants 
amb la pancarta “30 anys lluitant per la Sóller, espai comunitari” es van portar en una posterior 
reunió amb l'Alcalde de Barcelona demanada per explicar les demandes del barri de Porta. 

  

Ilustración 44. A la dreta Cartell de la Consluta Popular. A l’esquerra la Plaça Sóller i la consulta Popular.     
Font: AVV de Porta, 2013. 

                                                      

56 De la mateixa manera què en la fase III, la fase IV de tancament i seguiment, no s’ha pogut realizar per la falta de 
temps i també pel ritme de l’administració. 
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Un cop finalitzada la jornada es va veure com existia consens entre els veïns de Porta amb la 
necessitat d’una remodelació a la plaça Sóller. Els resultats de la consulta relaxaven com una 
majoria dels vots es decantaven per demanar que els baixos de la Sóller siguin pel barri i en 
concret un casal de joves o Espai Comunitari. Per altre la opció presentada pel Districte de Nou 
Barris de Banc d'Aliments era una mesura impopular. Els resultats venien a confirmar les 
demandes de l’AVV57. Encara què la consulta va ser un èxit de participació el principal resultat 
què es buscava no era determinar els usos dels baixos de la plaça Sóller. Per mitjà d’aquest acte 
es volia mobilitzar al veïnat per rebutjar la proposta de l’administració i fer pressió per a 
visualitzar la problemàtica de la plaça Sóller. 

Ilustración 45. Resultats de la consulta per la plaça Sóller i els seus baixos.                                                                   
Font : Elaboració Pròpia, 2013. 

Per altre banda, es va realitzar la consulta per la definició dels usos del solar Piferrer 122. En la 
Il· lustració 46 es pot comprovar com amb un total de 228 vots la proposta per a Pla Buits més 
votada va ser la de jardí educatiu i hort urbà veïnal. 

 

Ilustración 46. Resultats de la consulta per la definició dels usos del solar Piferrer 122.                                     
Font: Elaboració propia, 2013. 

                                                      

57 Mirar l’apartat 3.6 L’Actual Época de Crisis, pàg 33 del capítol Història Urbana i Participativa del barri de Porta. 
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6.3. EL COL·LECTIU TRANSFORMA PORTA! I EL SEU BLOG. 

Es va creure interessant crear una imatge que permetés provocar l’adhesió dels veïns a les 
activitats què estava realitzant per mitjà d’una imatge i una frase identificadora. Un símbol què 
pogués ser reconegut fàcilment i que evités la necessitat de discursos. D’aquesta forma es podia 
apropar els continguts de fons del projecte de forma senzilla. Pel mitjà del logotip Transforma 
Porta! els veïns s’han unit per mitjà d’una identitat col· lectiva.  En la il· lustració 47 es pot veure 
com diferents veïns es van fer la seva pròpia samarreta amb el logo Transforma Porta! 

 

Il· lustració 47. Els veïns amb la samarreta de Transforma Porta! en la festa major del barri.                                           
Font: Elaboració Pròpia 2013. 

Va ser a la festa major del barri quan de forma espontània, els veïns van decidir què aniríem tots 
amb el logo de Transforma Porta!. Crear una marca ha resultat útil alhora de presentar-se al 
barri. La identitat personal es barreja amb la col·lectiva de Transforma Porta! deixant de banda 
possibles conflictes ideològics. Un element simbòlic, una marca reconeixible amb els seus 
objectius i què ajuda a reforçar el procés d’apropiació de l’espai públic. Transforma Porta! en sí 
mateix és un eslògan que significa el canvi al barri de Porta. Amb un logotip què és  una porta 
en tres dimensions i a la vegada la forma del barri limitada pels vials principals: passeig Fabra i 
Puig, Pi Molist, Verdum i Valldaura. 

 

Ilustración 48. El blog de Transforma Porta! Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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Amb l’objectiu de visualitzar el projecte es va crear un blog. La informació que es plantejava 
publicar estava destinada als veïns del barri de Porta però també per mitjà d’aquest mitjà es 
s’aconseguia arribar a persones allunyades del barri. La informació presentada en el blog 
modernitzava el canal i d’aquesta forma permetia arribar a diferents públics. La funció principal 
del blog és informar sobre les principals activitats realitzades al barri què estan relacionades 
amb el procés d’apropiació de l’espai públic urbà com per exemple: el projecte presentat al 
concurs Pla Buits, la exposició de l’aniversari de la plaça Sóller i lluites del barri o fins i tot els 
taller realitzats al barri. Amb aquesta estratègia comunicativa podíem aconseguir situar a 
l’agenda pública el procés que posàvem en marxa. Donar-li visibilitat per mitjà del blog i una 
major potència per mitjà de la utilització de la marca Transforma Porta! 

6.4. L’EXPOSICIÓ 30 ANYS FENT PLAÇA 40 ANYS LLUITANT PEL BARRI. 

Durant la festa major del barri de Porta es va celebrar el 30é aniversari de la plaça Sóller, el 40é 
aniversari de l’AVV. A conseqüència d’aquesta celebració el col·lectiu Transforma Porta! va 
realitzar una exposició fotogràfica i d’articles periodístics amb nom “30 anys fent plaça, 40 anys 
lluitant pel barri”. 

Per informar de l’exposició es van realitzar cartells que s’ubicaren al voltant de la plaça Sóller. 
A més des de l’AVV es va publicar, com es costum, la revista del barri on es va fer difusió 
sobre les demandes del barri de Porta i la pròpia exposició. Des del col·lectiu Transforma Porta! 
es van redactar dos articles: 30 anys fent plaça, 40 anys lluitant pel barri i Jardí Socioeducatiu 
Terapèutic. 

Objectius específics: Per mitjà de l’exposició es presentava un passat parcialment il· lusori, que 
permetés donar significat a certa forma d’identitat local. Es presentaven les principals lluites 
dels veïns al llarg dels últims 40 anys com records nostàlgics d’un món perdut. Es promovia la 
participació a partir de la memòria col·lectiva, donant sentit a la lluita per a un futur millor.  

6.4.1. La inauguració de l’exposició 

Durant el matí del dissabte 27 d'Abril va quedar inaugurada l'exposició "30 anys fent plaça, 40 
anys lluitant pel barri". Aquesta va ser visible de forma permanent durant els actes de la festa 
major del nostre barri. 

 

Il· lustració 49. La inauguració de l’exposició durant la festa major del barri.                                                   
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

A pesar de la pluja, la inauguració va tenir un gran èxit d'assistència. Per altra banda a última 
hora del matí la regidora del districte de Nou Barris Irma Rognomi acompanyada pels tècnics i 
polítics municipals es va presentar a l'esdeveniment. La regidora va proposar treballar en 
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profunditat la memòria col· lectiva del barri en una següent exposició millorada, què es podria 
presentar en el centre cívic de Can Verdaguer durant el mes de Setembre. 

Objectius específics: Gràcies a l'exposició, els veïns van poder compartir durant una estona 
quins han sigut els moments col·lectius més importats en la història recent del nostre barri. 
Durant tota la festa major va ser destacat comprovar com totes les persones que passaven tenien 
alguna cosa a dir sobre el procés de canvis viscut al barri. Aquest fet fa sentir com la implicació 
veïnal ha jugat un paper determinant en l’actual qualitat de vida del barri de Porta. També va ser 
interessant explicar als polítics i tècnics municipals quina ha sigut la història de lluites del nostre 
barri per així generar més canals d’enteniment que la simple confrontació. D’aquesta forma es 
poden obrir espais de comunicació entre el veïnat i l’administració municipal. 

6.5. DIAGNOSIS PARTICIPATIVA DE L’ESPAI PÚBLIC AL BARRI DE PORTA. 

Un cop superada la primera fase de mobilització s’ha treballat en la diagnosis participativa de 
l’espai públic al barri de Porta identificant els símptomes, necessitats socials i les seves causes58. 
Alhora de diagnosticar també és necessari identificar les fortaleses i els recursos de què es 
disposa per poder així donar una resposta. Construir i explicar com és percebuda la 
problemàtica des dels actors, allò en què coincideixen i allò en què estan en desacord. Però 
sobretot contribuir a que els mateixos actors siguin conscients d’on són situats i cap a on volen 
anar per mitjà del diàleg. 

En aquest taller s’han realitzat les següents activitats: breu explicació sobre els motius de la 
sessió de diagnosis de l’espai públic al barri de Porta, anàlisis de recorreguts quotidians dels 
participants, diagnòstic dels espais en desús, diagnosis de problemes d’accessibilitat  així com 
una identificació i diagnòstic dels espais públics de referència on els diferents grups han tingut 
una participació activa i decisiva per a la construcció i millora del barri.  

En aquesta fase es buscarà trobar consens entre diferents grups homogenis: de joves i persones 
amb discapacitats,...Es prendrà com a punt de partida una breu explicació que permeti donar peu 
a l’exercici de mapejar la influència de la vida quotidiana del ciutadà en la planificació del barri. 
Els recorreguts diaris dels participants per a ser conscients dels espais públics de referència, 
ampliant el concepte de territori més enllà de la seva dimensió física, incorporant les 
perspectives singulars de cada persona, la reflexió sobre la representació de les persones en 
l’espai públic i les relacions que s’hi estableixen des de una perspectiva simbòlica de l’espai 
públic, visualitzant les lluites i conquestes del veïns en el barri. 

6.5.1. Introducció a la diagnosis del barri 

Objectius específics: Demostrar la importància del taller als participants. Introduir els 
conceptes d’espai públic, diagnosis i explicar la metodologia del procés. 

Format dels resultats: no hi ha resultats 

Temps d’activitat: 15 minuts. 

Materials:  presentació ppt, projector, pantalla. 

                                                      

58 “És important identificar la necessitat de fons, més enllà del símptoma manifest, ja que és la primera la 
que obre l’espai de les idees creatives i sobre la qual és necessari incidir per abordar la problemàtica”. 
(Martí 2006) 
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En aquest primer punt s’intentarà donar resposta a les següents preguntes: 

Quina és la problemàtica que s’està abordant? Un cop inaugurat el nou Centre Cívic de Can 
Verdaguer, la nostra plaça corre el risc de convertir-se en un espai oblidat. Necessitem una 
estratègia de barri dotant un eix d’activitat al centre del barri. 

Des de quins valors la volem afrontar? Es necessari que els veïns comencem a treballar 
col·lectivament en el futur del nostre barri. No sabem quan l’ajuntament es decidirà a fer-ho. 

On es vol arribar? Consensuar un diagnòstic sobre quin tipus d’espais públics necessita el 
barri de Porta. Millorar la percepció i el coneixement en vers els espais col·lectius del barri. 

Quin paper haurà de jugar cadascú? Els participants som experts en la nostra vida 
quotidiana, i és mitjançant aquest coneixement que actuem socialment. Des d’una perspectiva 
subjectiva i intersubjectiva, però posant un èmfasi especial en l’orientació cap a l’acció 
col·lectiva. 

A qui ha de donar resposta al debat en particular? Principalment als participants. En general 
al conjunt de la ciutadania. En segon lloc als polítics per a què destinin els recursos necessaris 
per a la intervenció en el barri. 

 

Il· lustració 50. A l’esquerra Introducció a la diagnosis amb el grup de joves. A la dreta anàlisis de recorreguts 
quotidians amb el grup de Joves. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

6.5.2. Anàlisis de recorreguts quotidians 

Els recorreguts quotidians comencen amb les rutines diàries del moviment; de la casa a la feina, 
als comerços, a l’escola, i de tornada a l’escola, que són diferents segons les diferents etapes de 
la vida (la juventud, la formació professional, el casament i la formació de la família. La idea es 
estudiar els principis espai-temporal per mitjà d’un examen bibliogràfic. L’entramat dels camins 
dona forma als espais. Relliga llocs i d’aquesta forma crea la ciutat a través de les activitats i 
moviments diaris. Els espais de la ciutat sorgeixen de milions d’accions generades pel ciutadà. 

Objectius específics: Definició de l’espai públic. Ubicar el lloc de residència dels participants, 
identificar quins són els carrers que s’utilitzen diàriament i quins són els carrers que no 
s’utilitzen.   

Format dels resultats: un A1 amb tots els recorreguts dels participants, ubicant amb un gomet 
blau la residència i amb una estrella vermella els llocs que tenen més atracció. 

Temps d’activitat: 20 minuts  
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Materials:  A1 amb el barri de Porta, llapis de colors, gomets quadrat blau i estrella vermella. 

6.5.3. Diagnòstic dels espais públics de referència 

Objectius específics: definició de l’espai públic de referència, proposar un exemple,  identificar 
quins són els espais públics de referència en el barri i quines són les activitats que s’hi 
desenvolupen. 

Format dels resultats: un únic A1 amb els espais públics de referència marcats amb un triangle 
verd identificant amb un adhesiu les activitats què si desenvolupen. 

Temps d’activitat: 20 minuts  

Materials:  el mateix A1 amb el barri de Porta, bolígrafs, gomets triangle verd, adhesius... 

6.5.4. Diagnòstic dels espais en desús. (grup de joves). 

Objectius específics: definició de què són els espais en desús, passar vídeo de la custodia 
urbana, quines necessitats creiem que té el barri i com les podríem cobrir amb aquests espais. 

Format dels resultats: un únic A1 amb els espais en desús marcats amb un punt negre.  

Temps d’activitat: 20 minuts  

Materials:  el mateix A1 amb el barri de Porta, gomets, adhesius... 

6.5.5. Identificació dels problemes d’accessibilitat59. (grup de persones amb 
discapacitats) 

L’espai públic ha de ser accessible per a tots, sense barreres arquitectòniques que impossibilitin 
la utilització del conjunt d’espais destinats a la relació entre ciutadans. Les places, jardins o 
patis interiors dels edificis son d’accés públic i han de ser accessibles per a tothom. 

L’accessibilitat es una forma d’acceptar la diversitat entre els ciutadans i el dret a la ciutat per a 
totes les persones. Per identificar la qualitat de vida dels veïns a Porta és significatiu analitzar 
quines són les zones conflictives per a les persones amb discapacitats. Analitzar el barri des de 
la perspectiva de l’accessibilitat ens permet sintetitzar aquells elements de mobilitat, 
comunicació i comprensió que conformen els espais públics. 

Objectius específics: Anàlisis de les barreres existents amb respecte a totes les dimensions 
d’accessibilitat. 

Format dels resultats: un únic A1 amb les barreres existents en un triangle vermell identificant 
amb un adhesiu la tipologia de barreres. 

Temps d’activitat: 20 minuts  

Materials:  el mateix A1 amb el barri de Porta, bolígrafs, gomets triangle vermell, adhesius... 

                                                      

59 La falta d’accessibilitat limita tant la autonomia de les persones, com la seva capacitat d’elecció i interacció amb 
l’entorn i les seves oportunitats de participació en la vida social, factors que conformen la base per a l’exercici 
igualitari de les llibertats fonamentals. (Salas Mozos y Alonso López 2006) 
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6.5.6. Síntesis de necessitats i propostes. 

Objectius específics: Rreflexió personal i col·lectiva sobre quines són les necessitats i una 
aproximació a les solucions proposant els espais de plaça Sóller i Piferrer 122 com a prioritaris. 

Format dels resultats: Postits.  

Temps d’activitat: 20 minuts  

Materials: Postits de diferents colors... 

Grup de Joves 08/4/2013. 

Un cop realitzada aquesta primera sessió amb el grup de joves s’ha resumit les principals idees 
detectades. Durant el taller realitzat amb el grup de Joves van participar 8 persones. En la 
primera activitat vam veure com la parada de metro de Virrei Amat conjuntament amb la de 
Fabra i Puig i la d’autobusos de Llucmajor eren els atractors principals que determinaven els 
recorreguts quotidians. En conseqüència els carrers que més s’utilitzen en la vida diària dels 
joves són el carrer Pintor Alzamora i l’Escultor Ordoñez. Com espais de referència es va 
identificar la plaça Sóller com un espai de reunió. Però es va veure una tendència dels joves ha 
anar fora del barri buscant activitats interessants. És el cas de la plaça Àngel Pestanya o el casal 
Joves de Prosperitat. També va ser identificat com un espai públic de referència el parc de la 
Guineueta degut a la qualitat natural que posseeix aquest espai. En la identificació dels espais en 
desús vam poder comprovar com hi ha un nombre elevat sobretot en la zona que rodeja el 
cementiri.  

 

Il· lustració 51. A l’esquerra diagnòstic dels espais públics de referencia amb el grup de Joves. Al centre el 
plànol A1 finalitzat pel grup de joves. A la dreta síntesis de necessitats i propostes del grup de joves.                    
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

Per acabar la sessió amb el grup de joves, en l’activitat de síntesis es van identificar les 
necessitats següents: alfabetització de persones grans, cohesió social per a joves, falta de vida 
al barri, generar corredors biològics, zones per animals i taules de Ping-pong, canastes i 
porteries en llocs que no molestin. Per solucionar aquestes necessitats els joves van proposar: 
zones verdes fusionades amb la horticultura, zones verdes reals amb plantes autòctones, 
aprofitar zones inhabilitades, gimnasia al aire lliure, traslladar un casal de barri amb casal de 
joves de gestió popular, que els baixos de la plaça siguin alts per dinamitzar la plaça. 
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Grup de persones amb discapacitats 27/05/2013. 

En el cas de la diagnosi realitzada amb el grup de discapacitats, ens vam centrar en la 
identificació de les mancances d’accessibilitat al barri. A continuació les enumerem segons 
carrer i tipus de barrera arquitectònica: carrer Velia amb Rio de Janeiro vorera estreta, carrer 
Emili Roca i Santa Pau vorera estreta i paviment esquerdat, carrer Santa Pau amb palma de 
Mallorca no hi ha bandes rugoses, carrer estudiant vorera molt estreta amb pilona al mig, 
encreuament carrer Deià amb Estudiant gual amb pendent > 12%, carrer de Valldemossa falten 
guals, carrer Seava i Tubau vorera estreta i carrer Garrofers i Escultor Odoñez falten bades 
rugoses. 

Alhora de identificar una estratègia de barri per denunciar les barreres arquitectòniques que 
tenien una major incidència en la vida quotidiana de les persones es van identificar els 
principals recorreguts quotidians i es va veure si en aquestes vies existia alguna barrera 
arquitectònica que impossibilités l’accessibilitat per a tots i totes. Vam veure com en l’actualitat  
no existeixen barreres arquitectòniques en les principals vies. Considerant la situació del barri 
de Porta com bastant bona pel que fa a l’accessibilitat universal vam identificar prioritaris el 
carrer Emili Roca i el carrer estudiant al seu pas per la plaça Sóller. 

 

Il· lustració 52. La diagnosis participativa amb el grup de discapacitats.                                                                 
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

6.6. EL CONCURS DE PLA BUITS URBANS AMB IMPLICACIÓ TERRITORIAL I 
SOCIAL. 

“La vostre llavor fa créixer el jardí” Jardí botànic de Barcelona, 2013 

A partir de la publicació de les bases del concurs del Pla Buits a principis del mes de Novembre 
del 2012, amb suport de l’AVV de Porta vaig començar ha treballar en un projecte per guanyar 
l’espai Piferrer 122 en el concurs de l’Ajuntament de Barcelona, Pla Buits: buits urbans amb 
implicació territorial i social. Aquest concurs, escollirà els millors projectes per a realitzar una 
cessió d’ús a 19 solars de propietat municipal durant tres anys. 

La proposta que vam presentar conjuntament amb l’AVV de Porta va ser utilitzar el solar 
Piferrer 122 com espai agrícola urbà socioeducatiu i vertebrador de la vida pública del barri de 
Porta. L’espai que a dia d’avui no té cap ús, formarà part de la xarxa d’espais lliures verds a 
l’extrem nord de Barcelona. Conjuntament amb el nou centre cívic de Can Verdaguer i la plaça 
Sóller es pretén reforçar els espais lliures i els equipaments públics per al desenvolupament de 
la vida del barri. Es per aquesta raó que es va creure oportú ajudar des de la creació d’aquest 
espai en la dinamització dels diferents sectors socials; des de joves, discapacitats, fins a la gent 
gran. 
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Il· lustració 53. Solar Piferrer 122.                                                                                                                              
Font: Elaboració pròpia 2013. 

Es va presentar la creació d’un jardí mediterrani autogestionat on es pogués cultivar plantes 
alimentàries, medicinals i ornamentals autòctones que potenciïn la relació entre l’agricultura, la 
jardineria, l’oci urbà, la salut i la societat. Obrint “la porta” a la realització d’un projecte que 
promogués el tractament terapèutic de persones amb problemàtiques psicològiques per mitjà de 
la jardineria. 

6.6.1. Solar Piferrer 122 

L’espai Piferrer 122 amb una superfície de 452 m2 es reconeix amb propietat de l’Ajuntament 
de Barcelona, zona 18 edificable amb la part inferior afectada per vials, zona 5. Està limitat per 
dos eixos de comunicació importants: el passeig de la ciutat de Mallorca i la ronda del mig al 
seu pas per Piferrer. Aquest últim eix de comunicació és un dels antics camins de comunicació 
transversal que avui dia s’ha convertit en la principal via interna de comunicació de tràfic rodat 
del barri de Porta. Podem observar com el solar es situa en una zona central, en mig de les dos 
zones verdes més importants de Porta: plaça Sóller i Can Dragó.  

 

Il· lustració 54. Plànol d’emplaçament del solar Piferrer 122. Font: Bases del concurs Pla buits, 2012. 
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També trobem en l’àrea d’influència del solar l’escola bressol i l’escola primària de Palma de 
Mallorca. A més a més, molt a prop hi han dos edificacions que ens remeten al passat rural de 
Porta, com ara la masia de Can Verdaguer que a dia d’avui s’està acabant de rehabilitar com a 
nou espai per a les entitats del barri i la masia de Can Valent què en un futur es preveu la seva 
ampliació i reforma com a equipament de tipus sanitari-assistencial. Per últim, des de fa set anys 
trobem a la rambla de la Maladeta un projecte d’agricultura urbana dut a terme gràcies als veïns 
del barri. Per tant degut a la seva centralitat, la proximitat a les zones verdes i educatives, la 
favorable comunicació i la proximitat d’espais d’agricultura urbana i del passat rural del barri es 
justifica la nova activitat del solar com a jardí urbà socioeducatiu i terapèutic. 

6.6.2. Objectius generals i objectius específics del projecte. 

Un cop analitzades les necessitats principals que té el barri, l’objectiu que ens hem proposat 
desenvolupar a l’espai Piferrer 122 es contribuir a la revitalització del barri de Porta per mitjà 
d’un jardí comunitari que no només compleixi un objectiu purament d’oci sinó també que 
connecti amb interessos de caràcter social i ambiental. És per aquest motiu que es vol connectar 
l’espai implicant el màxim de sensibilitats per mitjà de cinc objectius específics: socialment per 
mitjà de la integració, la participació ciutadana i la recuperació històrica i ambientalment per 
mitjà de la intervenció paisatgística i la educació. 

 

1. Integració social.  

Es buscarà implicar a persones amb discapacitats o amb risc d’exclusió social que vulguin 
encarregar-se de la gestió de l’espai i al mateix temps entrin en contacte amb altres persones del 
barri. Gracies a la transversalitat que tindrà l’espai es buscarà trencar amb la presencia 
d’aïllament social que aquestes persones viuen dia a dia. Per mitjà de la jardineria terapèutica es 
pot aconseguir ressituar a la persona, sortint del focus directe i diari per a enriquir-lo amb una 
altre visió a la que estan acostumats . L’horticultura terapèutica permet reforçar la intervenció 
psicosocial en un entorn dinàmic. Per tant el Jardí Socioeducatiu Piferrer 122 pot resultar un 
bon escenari per a treballar les habilitats socials des de una perspectiva pràctica amb persones 
que necessitin reincorporar-se a la societat. A més a més, al tancar el cicle natural (plantar, 
créixer i recol•lectar) es permet reforçar que tot s’aprofita, utilitzant les restes com fertilitzant de 

Jardí 

Socioeducatiu 

Terapèutic

1. 

Integració

social

5. 

Intervenció

paisatgística

4. Educació 

ambiental i 

social

3. 

Recuperació

històrica

2. 

Participació 

ciutadana

Ilustración 55. Objectius específics del projecte presentat a l’Ajuntament de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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la terra per a la pròxima collita. El manteniment de l’hort permet generalitzar els hàbits i 
estructurar-los en un mode lògic i sense presencia tècnica, contribuint a superar l’últim esglaó 
per a la integració definitiva.  

Per aconseguir aquest objectiu es parlarà amb les entitats del barri sensibles amb aquesta 
problemàtica i es buscaran aliances amb d’altres que coneguin com gestionar un jardí terapèutic 
per a discapacitats. També s’implicarà a treballadors socials i a persones sensibilitzades que 
vulguin guiar en la correcta creació de l’espai. Les experiències de l’horticultura urbana 
demostren que es tracta d’una activitat que potencia la cohesió social al mateix temps que 
facilita la integració de persones amb risc d’exclusió social.  

2. Participació ciutadana.  

Un cop s’aconsegueixi la cessió, la participació serà un dels pilars principals alhora de prendre 
decisions com a eina d’expressió, representativitat, oportunitat i comunicació. La intervenció en 
l’espai públic implica la intervenció del teixit social. Per tant es fonamental la participació del 
usuari com a agent actiu e implicat en el procés. Es buscarà sensibilitzar a la població sobre les 
problemàtiques del barri, els objectius a assolir i s’estudiaran les alternatives possibles. El solar 
vol col•laborar en una nova forma d’entendre la vida política al barri on la persona deixi el 
paper d’espectador i es converteixi en actor en la presa de decisions. La creació del jardí al solar 
Piferrer 122 ha de generar un nou procés per a aconseguir canviar i revitalitzar la vida 
associativa del barri. 

El desenvolupament de la proposta passa de forma irrevocable per concebre un procés que ajudi 
a dinamitzar i potenciar la participació de diferents col•lectius en el disseny de propostes(mirar 
annex 5). Aquest procés és el que ha d’acabar propiciant els canvis conceptuals i formals no 
només al solar situat a Piferrer 122 si no també a la resta d’espais oberts del barri de Porta com 
es el cas de la Plaça Sóller. No obstant això l’experiència aplicada per mitjà del concurs Pla 
Buits a dia d’avui ha estat bàsicament a nivell de participació d’entitats donats els recursos 
limitats de temps i materials amb els que es comptava.  

3. Recuperació històrica.  

Amb l’objectiu de crear un espai d’ús agrícola per la difusió dels orígens històrics es proposa 
realitzar per mitjà d’un seguit d’activitats relacionades amb els orígens del barri. S’estudiarà 
amb profunditat el context històric del barri generant una documentació on apareguin les 
principals activitats que es van desenvolupar en el passat del barri de Porta incentivant la relació 
urbanitat-ruralitat per a què no desaparegui, tot lo contrari per a què s’intensifiqui. Per exemple, 
s’analitzarà l’orografia que va existir en el passat i s’identificaran els antics torrents amb els 
carrers actuals. A més s’aprofitarà la inauguració de Can Verdaguer per col•laborar en 
l’exposició fotogràfica dels orígens rurals del barri, entenent que el passat ha definit el present i 
marcarà també el futur.  

Es podran realitzar passejades pel barri que permetin descobrir i visitar indrets i racons 
singulars, però alhora quotidians de tots els veïns i veïnes, per apropar-nos a la història de Porta. 
Es recuperarà el vincle del barri amb l'antic Institut Mental de la Santa Creu, seu actual de 
diversos equipaments del districte per apropar-nos a la tasca feta que fan les organitzacions 
dedicades a la integració social. En definitiva s’utilitzarà el jardí de Piferrer 122 com a centre 
d’interpretació del que va ser el barri per donar una perspectiva de futur, com hem dit amb 
l’objectiu de recrear lligams comunitaris i sentiment de pertinença al barri de Porta. 

4. Educació social i ambiental.  

Per aconseguir sensibilitzar sobre les tècniques tradicionals del patrimoni agrícola i la 
problemàtica social i mediambiental es faran visites periòdiques per part de les escoles on 
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podran realitzar tallers de jardineria i salut. S’explicarà tant a les persones interessades com a 
nens i nenes que els orígens de l’ésser humà han estat vinculats amb el medi natural, a la terra i 
es buscarà entendre i intervenir en els cicles naturals de la ciutat, residus orgànics, aigua i 
energia. La participació de persones de la tercera edat amb aquests coneixements en aquesta 
mena de pràctiques formatives fomenta la integració i valoració d’aquest col•lectiu dins la 
comunitat.  

Aquest objectiu el volem desenvolupar entrant en la problemàtica que existeix en la dissociació 
de l’agricultura i la ciutat  que mai es tindria d’haver produït . Contra més lluny es situa el medi 
rural respecte les ciutats provoca que aquestes no siguin autosuficients des de el punt de vista 
alimentari. Aquelles ciutats que per motius econòmics han mantingut una relació de 
dependència amb el seu medi, han tingut de desenvolupar espais verds productius. El nou 
sistema de transport basat en el consum de combustibles fòssils ha facilitat que la producció 
d’aliments pogués desenvolupar-se en zones situades a gran distància. Amb la globalització, 
aquest fenomen s’ha accentuat, de forma que els aliments que es consumeixen a les ciutats 
provenen de cultius dispersos per tot el planeta. Es per aquest motiu que la desconnexió de les 
ciutats amb el seu medi s’ha portat a la màxima expressió, fent que els jardins de les ciutats 
siguin improductius i ornamentals. 

Si no hi ha una reordenació de les ciutats amb el seu medi, la contaminació associada al 
transport d’aliments causarà en un futur canvis de caràcter catastròfic. Es per aquest motiu que 
esperem que la introducció de l’agricultura urbana en espais en desús com a mitjà de 
sensibilització en els aspectes ambientals serà en un futur un element fonamental en la reducció 
de la capacitat contaminant de la nostre ciutat. 

5. Intervenció paisatgística.  

La recuperació de pràctiques agrícoles, generalment més adaptades al medi i més respectuoses 
amb l’entorn, té beneficis tant ecològics com paisatgístics . Es busca implementar aquest 
projecte per investigar la incidència que pot tenir els solars buits alhora de transformar 
l’urbanisme en la perspectiva d’aconseguir la màxima repercussió social amb el mínim 
d’inversió. Per mitjà de la utilització del solar es bol crear un illot de ruralitat en el teixit urbà 
existent.  

En l’actualitat, els parcs i jardins son funcionals i ornamentals cobrint principalment funcions 
d’oci. Encara que l’activitat agrícola pugui estar estigmatitzada com una activitat de caràcter 
rural, si s’orienta correctament, pot aportar unes funcions socials i recreatives úniques que els 
espais verds convencionals no poden complir. Això ho provoca el fet que en els espais verds 
només existeix una finalitat recreativa i no produeixen un paisatge en el que la gent pugui 
créixer, crear e identificar-se amb el territori. 

La introducció d’un espai per al cultiu implica un augment i diversificació de les zones verdes 
urbanes, gràcies a la seva flexibilitat i la seva versatilitat per aprofitar qualssevol espai amb 
independència de les seves dimensions. Des de el punt de vista ambiental i paisatgístic Ildefons 
Cerdà concebia la ciutat no només com l’espai físic que ocupa. És per aquest motiu que va idear 
l’urbanisme basant-se en la necessitat de “ruralitzar la ciutat i urbanitzar el camp”. 

6.6.3. Col·lectiu al qual s’adreça 

S’adreça a la societat civil en general, a través de col•lectius que puguin mostrar interès en 
l’horticultura com a mitjà de lligam social. En especial s’adreça a persones amb discapacitats 
com a principals actors transformadors de l’espai. A les entitats que vulguin col•laborar de 
forma desinteressada en la creació de l’espai, sigui com a gestors o com a simples 
col•laboradors. A les persones afectades per una situació econòmica complicada que vulguin 
invertir el seu temps en la creació i gestió d’aquest projecte. A les escoles que tinguin interès en 
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educar als nens en la sensibilització ambiental i la superació dels prejudicis vers els malalts 
mentals. A la gent gran que vulgui passar una estona tranquil•la en un espai verd i autogestionat. 
Als veïns que vulguin participar en les decisions del barri. Als joves que no tinguin suficient 
anant a la discoteca i vulguin relacionar-se amb la resta del barri. A les mares que vulguin 
passar una estona amb els seus fills en un jardí comunitari... En definitiva el solar Piferrer 122 
vol ser un espai obert a tothom que s’interessi en millorar la vida social de la nostra ciutat.  

Població entre els 3 i 12 anys del barri de Porta: 1.407 nens i nenes 

Nombre d’entitats col•laboradores en el projecte: 21 ( 15 del barri + 6) 

Aliances entre entitats i amb altres agents. 

Per aconseguir els objectius proposats en aquest estudi s’ha fomentat la cooperació estable entre 
les entitats del barri. Aquestes s’han diferenciat en la il· lustració 55 segons els diferents 
objectius específics expressats en l’apartat 6.6.2. 

Per una banda en la integració social diferenciem les entitats de barri que es dediquen a la 
sensibilització dels diferents tipus de discapacitats dins del barri de Porta: FRATE, ASENDI, 
APERDIS i l’associació de persones dependents de Porta. Per altre banda associacions que es 
dediquen a la integració social fora del barri han donat suport a l’AAVV de Porta perquè 
gestioni el solar Piferrer122 com a jardí terapèutic: AREP, Can Ensenya, el Centre d’Educació 
de Can Dragó, el Centre de dia Pi Molist  i Prospe Capaç. Comptar amb aquestes entitats 
avalades per la seva llarga experiència en el tractament de discapacitats per mitjà de l’ús de la 
jardineria com a recurs terapèutic ens fa reforçar  el nostre principal objectiu diferenciador. 

 

Il· lustració 56. Sociograma de les aliances per objectius específics.                                                                          
Font: Elaboració pròpia, 2013. 



JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013.                              TRANSFORMA PORTA!    

Institut de Sostenibilitat.     Universitat Politècnica de Catalunya. 

79 

Pel que fa a la participació ciutadana l’Associació de Veïns de Porta i la recentment creada 
Comissió de Pla Buits Piferrer 122 realitzarà consultes en festes on la població pugui 
involucrar-se en la vida del barri (mirar annex 1). Pel que fa a l’educació ambiental i social 
s’han adherit els 7 centres educatius de primària localitzats a l’àrea d’influència del solar: escola 
Palma de Mallorca, l’escola bressol Palma de Mallorca, l’Escola Splai, l’escola Magnolia, 
l’escola Aloma i l’escola Timbaler. En la intervenció paisatgística es pretén comptar amb la 
col·laboració de Can Masdeu que donarà suport com a referent en aquest camp. I pel que fa a la 
Recuperació històrica del barri es buscarà treballar conjuntament amb el centre cultural de Can 
Verdaguer i l’Arxiu històric de Roquetes. A més a més s’està treballant per adherir entitats 
interessades en l’agricultura ecològica que fomentin l’intercanvi de coneixements i puguin 
dinamitzar alguna activitat com pot ser l’Associació de Salut i Agroecologia. També s’ha 
formalitzat el contacte amb altres entitats que estan concursant en Pla Buits com es el cas del 
grup Recreem Cruïlles, i inclús amb ONG’s locals que vulguin participar en la creació del espai 
com es el cas d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. 

6.6.4. Metodologia utilitzada per a desenvolupar el projecte. 

A partir de la publicació a principis del mes de Novembre de les bases del concurs del Pla Buits 
l’associació de veïns de Porta va començar una primera fase d’anàlisi del projecte. En aquesta 
primera fase s’ha treballat per mitjà de reunions identificant les carències del barri que podien 
ser satisfetes per mitjà del concurs Pla Buits. Fruit d’aquestes reunions amb l’associació es va 
generar una comissió de redacció de projecte, formada per un membre de l’associació de veïns, 
Josep Berenguer, un estudiant d’arquitectura, veí del barri Rubén Dávila i jo mateix. La 
comissió de redacció del projecte es va reunit setmanalment al casal cultural del barri de Porta 
per organitzar el procés de creació del projecte. Durant aquestes primeres reunions es va incidir 
en la importància alhora de tenir en compte el context actual del barri i identificar les principals 
necessitats. 

 

Ilustración 57. Esquema de metodologia per a desenvolupar el projecte. Font: Elaboració pròpia, 2013. Basat 
amb la tesina de Roger Pujol, 2012. 
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Un cop identificades les principals necessitats del barri es va passar a una segona fase de decisió 
on s’han concretat els objectius específics i l’ús del solar. S’ha incidit en la importància d’entrar 
en contacte amb el màxim de nombre d’entitats per crear un espai viu dins del barri. En aquesta 
fase s’ha presentat l’idea formal del projecte a les associacions buscant definir quin tipus de 
col•laboració tindrien les entitats en el projecte. Motivat pel contacte amb els nous 
col•laboradors s’ha redefinit el projecte buscant integrar el màxims interessos per desenvolupar 
una xarxa d’entitats potencialment representativa. En la il·lustració 56 es pot veure 
esquematitzada la metodologia per a desenvolupar el projecte de Piferrer 122. 

La tercera fase de creació encara no s’ha dut a terme. En aquesta fase en primer lloc ses viurà la 
creació de l’espai per mitjà dels diferents agents amb col·laboració de l’administració. En segon 
lloc un cop s’hagi adequat l’espai per mitjà de la infraestructura necessària es desenvoluparan 
els tallers de jardineria fomentant una xarxa lliure de coneixements d’agroecologia i salut. Per 
assegurar la gestió del projecte es realitzaran dinars populars periòdics on es comptarà també 
amb diferents actuacions de tipus cultural i una campanya amb el nom “ruralitza el barri” que 
serviran per cobrir els possibles costos derivats dels serveis d’electricitat i aigua com també de 
la pòlissa d’assegurança exigida per l’Ajuntament de Barcelona. 

6.6.5. Com es pot col·laborar. 

El projecte es planteja el repte d’aconseguir el benefici mutu per mitjà de les relacions de 
proximitat. Es plantegen 8 activitats que es poden dur a terme per part dels col•laboradors: 

Activitat 1: Col•laborant aportant el teu temps, coneixement i dedicació a la execució de l’espai 

Activitat 2: Patrocinar econòmicament en la creació del solar. 

Activitat 3: Aportació de material per a la jardineria o per a l’execució de la proposta. 

Activitat 4: Aportació de material reciclat o reutilitzat que pugui trobar un ús en l’espai. 

Activitat 5: Col•laboració logística per mitjà de transport o infraestructura. 

Activitat 6: Dinamitzar l’espai per mitjà de tallers o activitats. 

Activitat 7: Sumar la teva proposta de forma complementaria a la de l’AAVV. 

Activitat 8: Donant suport institucional des de la teva associació. 

A canvi l’espai Piferrer 122 es compromet a donar resposta per mitjà de publicitat física 
difonent el treball i el compromís dels col•laboradors per mitjà de cartells en el propi solar. A 
més, les entitats podran aparèixer en els tríptics de les activitats realitzades en el solar. Es 
realitzarà una trobada dels agents implicats per a establir nous contactes. Es farà difusió en les 
xarxes socials, Twitter, Linkedin, Facebook,... Es podrà aparèixer en l’apartat de col•laboradors 
del nostre blog. I es realitzarà un vídeo promocional de la intervenció realitzada a Piferrer 122. 

6.6.6. Planificació d’activitats. 

En la fase de redacció es proposa que un cop s’hagi guanyat el concurs s’obrirà una sessió 
informativa i participativa per redissenyar el solar buscant motivar als veïns en la fase de 
creació del projecte. Es farà una recerca exhaustiva dels recursos necessaris de que es disposa en 
diferents col·laboradors i s’actualitzarà el protocol de gestió per assegurar la viabilitat els nous 
usos del solar. 
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En la fase de creació de l’espai s’organitzarà un taller d’auto-construcció en col·laboració amb 
la Universitat Politècnica de Catalunya i els Arquitectes Tècnics Sense Fronteres. Es decorarà el 
tancament per mitjà d’un taller de grafitti organitzat pel grup de joves de Porta. S’organitzaran 
tallers periòdics de jardineria per a les persones gestores de l’espai i possibles veïns que puguin 
estar interessats en la temàtica per fomentar una xarxa lliure de coneixements d’agroecologia i 
salut. En la il· lustració es pot observar el calendari anual dividit per trimestres. 

 

Ilustración 58. Calendari del desenvolupament del projecte al llarg del primer any. Font: Elaboració pròpia, 2013. 

6.6.7. Infraestructura: elements que es volen instal·lar en el solar.  

En general, l’impacte dels horts urbans en el paisatge és positiu. La ciutat necessita que els 
espais verds formin part del seu paisatge i així reforcin les característiques visuals de l’espai 
verd urbà però la introducció de l’agricultura urbana en un sistema d’espais verds requereix 
l’establiment de les condicions idònies per a que les noves funcions que aporta el projecte 
s’integrin en el sistema, tenint en compte les tensions que poden sorgir i l’equipament que 
acompanya l’activitat humana.  

Degut a la naturalesa i la temporalitat del solar, la infraestructura es construirà mitjançant 
materials orgànics, lleugers i de fàcil desmuntatge. La jardineria no necessita grans 
infraestructures, no obstant això, es necessari utilitzar uns elements que assegurin l’activitat i les 
funcions previsibles, tal com el propi cultiu, el descans, la higiene, el lloc de reunió, el passeig, 
etc., així com la il· luminació del conjunt, tot allò tenint en compte la imatge que es vol 
aconseguir. Es procurarà una elecció apropiada de materials i vegetació per a aconseguir 
condicions tèrmiques satisfactòries. 

Per evitar conflictes potencials en els usos de l’espai multifuncional és important delimitar de 
forma clara les zones de cultiu i protegir-les de possibles conflictes, com per exemple, la 
presencia d’animals domèstics, bicicletes, zones de jocs, etc,... que puguin afectar a la integritat 
dels horts.  

Per a la realització del cultiu es necessitarà construir parcel·les elevades, preferentment 
reutilitzant palets de fusta. A més a més es reservarà una superfície per a dipòsits 
d’emmagatzematge d’aigua per a realitzar les funcions de reg de cultius. Per altre banda, amb la 
finalitat de tancar el cicle de la matèria orgànica es reservarà un espai per la realització de l’auto 
compostatge. A més a més es demanarà que en les tasques d’adequació del terreny, l’ajuntament 
assumeixi la responsabilitat de treure les tanques publicitàries per donar més hores 
d’assolellament al solar. A més a més en les condicions d’entrega del terreny es demanarà que 
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l’ajuntament de Barcelona estudií la possibilitat de substituir els tancaments de fàbrica existents 
per uns que permetin l’entrada de sol.  

Per assegurar el descans es vol generar un espai cobert que compleixi les funcions de protecció 
front l’aigua i el sol. Es proposa realitzar una pèrgola mitjançant canya60 ja que es un material 
de baix cost, orgànic, que permet l’auto-construcció i es fàcilment desmuntable. En aquest es 
preveu ubicar un parell de taules on poder realitzar les activitats de reunió. Es farà una reserva 
d’espai de cultiu, espai verd i de sol semipermeable que permeti equilibrar les activitats de 
jardineria amb les de reunió. Per facilitar l’accessibilitat a persones amb cadira de rodes s’haurà 
de generar paviments permeables i a la vegada transitables en les zones que es cregui 
convenient. Es demanarà que en les tasques d’adequació del terreny, l’ajuntament assumeixi la 
responsabilitat d’enderrocar del paviment de formigó existent.  

 

Ilustración 59. Descripció gràfica de la proposta.                                                                                                     
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

                                                      

60 Es proposa realitzar un taller d’autoconstrucció amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(Arquitectes Tècnics Sense Fronteres) i el grup Canya Viva. http://canyaviva.com/Castellano/Inicio.html. 
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Pel que fa a les funcions d’higiene, s’intentarà disposar de permís per utilitzar els wàters dels 
equipaments propers. D’aquesta forma s’evitarà la construcció d’un lavabo complicat de 
realitzar i de gestionar. També caldrà disposar de papereres i contenidors de recollida selectiva 
que ens assegurin un bon estat de les instal· lacions. Es demanarà a Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona si poden col·laborar cedint els dipòsits d’aigua, com els contenidors 
d’autocompostatge, les papereres i contenidors de recollida selectiva.  

En la il·lustració 58 apareix descrit el plànol que proposa la comissió de redacció de Pla Buits 
on es pot identificar tots els elements efímers els quals es necessitaran per al nou ús. Es 
diferencien dos àrees principals: una zona que ocupa la major part de l’espai dedicada al cultiu 
amb un passeig central i una segona zona d’entrada dedicada a la reunió per realitzar les 
activitats. 

6.6.8. Avaluació. 

Indicadors que s’utilitzaran per a valorar els objectius del projecte i elaborar la 

memòria valorativa anual: 

Qualsevol intervenció urbana en la vida de les ciutats ha d’implicar un anàlisis transversal de les 
dimensions socials i mediambientals61. Els processos de transformació son essencials en la 
existència de la ciutat i formen part de la pròpia urbanitat. Es per això que alhora d’avaluar i 
mesurar la intervenció al solar Piferrer 122 es necessari utilitzar una sèrie d’indicadors. Els 
indicadors son una eina per a la nova planificació, serveixen per l’anàlisi d’una realitat urbana 
concreta i per a establir els diagnòstics pertinents obligant-nos a tenir informació en formats 
adequats, estandarditzats i actualitzats. Aquest sistema d’indicadors que es proposa a 
continuació responen a una classificació per objectius definida en l’apartat 2.1 que diferenciava 
dos àmbits d’actuació: l’ambiental i el social.  

Socials (4 indicadors) 

S1 Quantitat  

Contra més participants tingui el procés d’apropiació del solar molt millor. La valoració de la 
quantitat de participants depèn de l’objectiu que es marqui i del total de població que es vulgui 
arribar. Al mateix temps, no es pot oblidar que es igual d’important la quantitat de participant i 
la diversitat d’aquests mateixos. Per a la correcta avaluació del projecte es tindrà de marcar  el 
nombre de destinataris totals del projecte. Per tant es proposa calcular els participants reals amb 
la participació potencial.   

S1.1 Quantitat de participants          
  = [número de participants / població del barri]. (%) 

S1.2 Quantitat d’organitzacions         
  = [número d’organitzacions / organitzacions del barri]. (%) 

S2 Diversitat  

El procés de participació tindrà una major qualitat democràtica segons si es capaç d’incorporar 
la diversitat de la societat en la qual es desenvolupa. Es a dir, si els diferents grups socials i els 
diferents interessos estan representats en el procés. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte els 

                                                      

61 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2012. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y 
medianas. Ministeri de medi ambient i medi rural i marí. 
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grups socials que no estan representats en els processos participatius com són les dones o la 
joventut. A més a més amb motiu de garantir la diversitat en el procés ens fixarem en la 
participació dels actors avaluant la diversitat de les associacions que hi participen. 

S2.1. Diversitat per grups d’edat i per sexes        
  = [participants segons grans grups d’edat / participants total] (%) 

S2.2. Diversitat per organització         
  = [organitzacions segons perfil / número d’organitzacions] (%) 

Ambientals (4 indicadors) 

A1 Energia 

El nou desenvolupament social ha d’incorporar criteris que fomentin l’estalvi i l’eficiència. Entenent com 
estalvi la renuncia a la utilització de recursos energètics que no siguin estrictament necessaris per cobrir 
unes determinades funcions bàsiques i la eficiència com la maximització per realitzar un servei. 

A1. Consum energètic  

= consum energètic total (MWh/any) 

A2 Aigua 

Optimitzar els consums d’aigua sobre la base del desenvolupament d’una nova cultura de 
l’aigua, que sigui possible, mitjançant criteris adequats de gestió que fomentin la regeneració i 
el reciclatge de les aigües marginals urbanes62, de manera que disminueixi la pressió sobre les 
fonts naturals en el major grau possible.  

A2.1 Consum hídric 

 = consum d’aigua total (m3/any) 

 A2.1 Regeneració d’aigües marginals63  

  = [consum aigües marginals regenerades / consum d’aigua total] (m3)  

A3 Matèria 

La matèria orgànica com a vector important dins de les ciutats ha de ser tractat per mitjà del 
compostatge. El compost resultant s’utilitzarà com a fertilitzant en el propi solar. No obstant 
això la prevenció es un factor clau per a la correcta gestió dels residus i per al tancament del 
cicle de la matèria orgànica. 

A3. Tancament del cicle de la matèria orgànica  

= [matèria orgànica absorbida pel solar / matèria orgànica generada] (%) 

                                                      

62 Es consideren aigües marginals urbanes aquelles aigües grises domèstiques de baixa contaminació o també les 
pluvials recol·lectades en cobertes d’edificis.  

63 Valor mínim 80% cobertura de la demanda d’aigua no potable 
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Temporalitat per a l’avaluació dels objectius: 

Es preveu que la comissió creada per redactar el projecte convoqui periòdicament reunions per 
la coordinació del projecte. Es possible que a mida que els objectius es vagin assolint la 
temporalitat d’aquestes reunions de caràcter organitzatiu vagi canviant. A l’inici del projecte la 
temporalitat es recomana que sigui setmanal per arribar, un cop vagi passant el temps, a una 
temporalitat que podrà arribar a la mensualitat.  

Per altre banda una de les activitats que es preveu realitzar seran els dinars populars trimestrals 
que serviran també per reunir a les persones que estiguin interessades amb el projecte i fer 
avaluacions sobre els objectius assolits. 

A més a més, anualment es realitzarà una assemblea general amb  la intenció de parlar i valorar 
els objectius del projecte. Un cop finalitzi aquesta s’elaborarà una memòria valorativa anual on 
s’incloguin l’anàlisi dels indicadors descrits anteriorment. 

6.6.9. Manteniment de l’espai: 

La clau del bon desenvolupament i funcionament dels horts urbans i periurbans és la gestió 
integral de tot el projecte, és a dir, la gestió entesa com a procés en el qual intervenen tots els 
actors implicats i en què es tenen en compte totes les variables. 

L’assoliment dels objectius marcats i la satisfacció de les expectatives generades, tant polítiques 
com socials, paisatgístiques, urbanes, mediambientals, educatives, etc., depenen de la bona 
gestió dels horts, tant pel que fa a la seva implantació com al seu manteniment al llarg del 
temps. 

Per a la gestió del manteniment de l’espai s’haurà de desenvolupar un protocol de gestió a mode 
de guia metodològica de funcionament tant en l’acció com en la comunicació. S’haurà de tenir 
un especial interès en identificar les problemàtiques generades en un projecte marcadament 
social on serà necessari involucrar a tothom en la correcta gestió i ús de l’espai. 

Per altre banda s’haurà de tenir en compte la connexió ambiental que té el solar per mitjà de 
l’aprofitament de residus urbans en la producció agrícola i la utilització d’aigua depurada per al 
reg.  Per desenvolupar el protocol de gestió amb una relació correcta i sostenible serà necessari 
tenir en compte els factors següents: 

El clima. Factor extern que condiciona el tipus de cultiu i la productivitat de l’hort. S’haurà de 
calcular el balanç hídric i el règim de temperatures a Barcelona tenint en compte que l’època 
més productiva es l’estiu i necessita reg.  

El sòl: Exerceix les funcions bàsiques del creixement de les plantes i per tant s’haurà d’avaluar 
el tipus de sòl existent segons el seu grau de compactació i la seu nivell de contaminació. En el 
cas el sòl no es pugui utilitzar s’haurà de comptabilitzar quina quantitat anual de material per al 
cultiu s’ha d’aportar. 

L’aigua. És necessari identificar quina serà la font principal d’aigua tenint en compte la 
quantitat i qualitat necessària. En el cas de que el proveïment d’aigua sigui un problema 
s’introduiran mitjans per mitigar aquest aspecte com son instal· lacions de sistema de recollida 
d’aigües pluvials i usos d’aigües depurades. Es farà una estimació de la demanda hídrica per 
qualitats i usos fomentant el reciclatge de l’aigua de pluja que es pugui recollir. Es promourà 
l’autosuficiència hídrica tenint en compte el potencial d’aprofitament de les fonts hídriques 
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locals64. D’aquesta forma es podrà tenir un control correcte del consum d’aigua a l’espai 
determinant els dies de reg i les quantitats d’aigua a utilitzar. 

La mà d’obra. La mà d’obra acostuma a ser el cost productiu més important de les explotacions 
agrícoles. Però en el cas dels horts urbans s’entén com una forma de divertir-se en especial quan 
l’hort té una funció social. De totes formes sempre és necessari valorar la demanda existent i la 
ocupació de temps necessària en funció de la superfície de l’hort. 

Els residus sòlids urbans. Per poder aprofitar els residus sòlids urbans s’haurà d’estimar la 
generació, analitzar el sistema de recollida i el destí final. Les principals dificultats que ens 
podem trobar son la necessitat de conscienciar i educar als participants i la dolenta qualitat del 
compost motivat per errors en la separació. 

6.6.10. Resultats esperats. 

S’espera que els veïns s’apoderin de l’espai situat al solar Piferrer 122. La regeneració del teixit 
social com a conseqüència de les noves relacions de proximitat que sorgiran en aquest procés 
d’apropiació de l’espai urbà. Es busca crear un jardí urbà que tingui funcions terapèutiques que 
reforci la xarxa d’espais lliures verds de la zona sud de Nou Barris. La utilització temporal 
servirà per avaluar propostes que potenciïn la participació mitjançant la sessió d’ús municipal. A 
més a més es busca que les associacions properes al solar que es dediquen a feines socials 
puguin disposar d’un terreny per utilitzar-lo per els usos que necessitin. 

En definitiva seran tres els resultats que s’espera obtenir: un augment del sentiment identitari de 
la ciutadania, un augment de la cohesió social, un augment de la sensibilització front els 
problemes ambientals i socials. 

6.6.11. Primera reunió per l’apropiació del solar Piferrer 122. 

 

Il· lustració 60. Primera reunió per a l’apropiació del solar Piferrer 122.                                                                       
Font: Elaboració pròpia, 2013 

El 29 de Maig del 2013 un grup heterogeni de veïns de Porta i d’altres llocs de Barcelona ens 
vam reunir per iniciar l’apropiació del solar Piferrer 122. Amb  un nombre aproximat de 25 

                                                      

64 En les possibilitats d’escomesa de la  fitxa tècnica del solar Piferrer 122, l’aigua apareix com que no té possibilitat 
de realitzar-se, es per això que es proposa plantejar a l’administració quines són les possibilitats alternatives per 
cobrir la demanda de reg del solar.  
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persones vam poder parlar dels següents punts: resum de l'estat actual del Projecte, estratègia 
d'intervenció en el solar i la festa d’estiu per donar impuls al projcete. 

1. Resum de l'estat actual del Projecte:  

Un cop el projecte de Jardí Socioeducatiu Terapèutic ha sigut escollit per a la cessió d’ús durant 
tres anys, ara toca començar a treballar entre tots. Les principals línies que cal recordar del 
projecte són les següents: 

- És un projecte viu, dinàmic i en evolució què no accepta la solució per sempre per tant 
encara què existeixi la redacció d’un projecte, aquest pot ser modificat segons els 
interessos de les persones que hi participin. Sempre des de la voluntat de millorar-lo i 
enfortir el procés d’apropiació de l’espai. 

- Es busca donar cohesió entre els participants des de les nostres característiques 
particulars diverses. Aquest espai ha de ser per les persones que s’impliquin, 
indiferentment de si son joves, gent gran, dones, homes o persones amb discapacitats. 

- L’espai què tindrà una principal funció agrícola no es destinarà únicament a la 
producció. Es busca potenciar els aspectes d’aprenentatge del conreu de plantes a poder 
ser autòctones i tractades de forma ecològica. 

El dia 27 de Maig, en una reunió amb Habitat Urbà s’ha definit com l’Ajuntament gestionarà la 
despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys. En un parell de setmanes 
aproximadament, l’Ajuntament de BCN ens enviarà una proposta amb les tasques a realitzar. 
Com el pressupost és limitat no es podran realitzar totes les tasques que els participants volguin. 
S’han identificat les següents tasques d’acondicionament del solar: extracció dels panells 
publicitaris, obertures en el tancament exterior, extracció de la llosa de formigó, escomeses 
d’electricitat i d’aigua, modificació porta d’accés. 

Alhora d’extreure la llosa de formigó ens han comunicat què per estalviar diners en principi es 
piconarà la llosa i es repartirà per al solar per anivellar-lo. Es planteja la importància de  
realitzar un anàlisis de terra per veure si el substrat es pot aprofitar. Hi ha alternatives a la 
proposta de l’Ajuntament. 

En la reunió ens ha comunicat què un cop s’hagin realitzat les tasques d’adequació tots els 
gestos associats al solar correran a càrrec del solar. Per exemple s’haurà de tenir en compte 
també què el solar ha de tenir una assegurança o els gestos d’electricitat i aigua. 

2. Estratègia d'intervenció al solar. 

Com es va identificar en la proposta presentada a l’ajuntament de Barcelona l’estratègia 
d’intervenció al solar consta d’una fase de decisió i mobilització, una segona fase de intervenció 
i creació i una tercera fase de control i gestió. En la actualitat es busca redefinir l’espai per a què 
les persones participants en el projecte puguin projectar la seva imaginació en la creació de 
l’espai. La redefinició de l’espai serà constant ja què es busca que el solar Piferrer 122 no sigui 
un projecte estàtic. En aquest moments el projecte necessita la implicació d’un nombre màxim 
de persones. És interessant què les persones s’impliquin des de el principi en la definició de 
l’espai ja què en altres fases serà més difícil sumar a nova gent. 

3. Primera activitat 

La primera activitat que es planteja realitzar una Festa d’estiu a la Plaça Sóller el dissabte 27 de 
Juliol per a donar impuls al nou projecte d’hort de Porta. Aquesta primera activitat també servirà 
per visualitzar el projecte a la resta de públics interessats. Es presenten un seguit d’activitats per 
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a la festa: activitats infantils, xerrades, tallers, mercat d’intercanvi, recollida d’aliments, 
paellada, menjar de traje, hip hop, concerts,... 

Tasques a realitzar en les properes setmanes 

1. -Proposta de disseny de les obertures dels murs.  

2.- Disseny porta d’accés al solar. 

3. Proposta de cartell informatiu d’entrada, horari, contacte mail o telf, informació, resum breu 
de l’activitat. 

4. Anàlisis del sòl. 

5. Proposta de nom per al solar 

6. Definició de les comissions 
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7. DISCUSSIÓ. 

El barri de Porta a través de la participació ciutadana com a estratègia de dinamització social i 
apropiació de l’espai públic urbà ha esdevingut una estratègia en l’escena de l’organització 
social. Aquesta consciència ciutadana al barri prové dels moviments dels anys 70 què a dia 
d’avui s’han revitalitzat en la lluita pel dret a l’habitatge65 i les problemàtiques generades per la 
situació de crisis actual66. Des de l’any 2011 on els ciutadans d’arreu del món van ocupar les 
places per lluitar en contra dels desequilibris de poder, va quedar clar la relació entre l’espai 
públic i els moviments socials. La participació dels ciutadans en l’actualitat es caracteritza per la 
conquesta de l’espai públic. Un símbol de la concentració política local per actuar cap al canvi 
global 

D’on pot provenir el canvi real? Quin és l’espai urbà favorable per a què les persones tinguin 
capacitat per generar aquest canvi cap a la sostenibilitat en el barri de Porta? 

La vida quotidiana com eina de planificació urbana pot formar part d’aquest canvi cap a la 
sostenibilitat. Treballar sobre el context més proper pot generar un nivell d’incidència social 
més elevat. Un nivell d’incidència que transformi la manera d’entendre el món, un canvi de 
valors de fons en les persones més properes. Un canvi alhora de planificar l’espai públic, amb 
tendència cap a la sostenibilitat, requereixen un enfoc sistèmic i una visió què tingui en compte 
la relació entre l’escala urbana i l’escala humana. Trobar una organització de l’espai públic urbà 
què ajudi a superar aquesta crisis sistèmica. 

Per aconseguir aquest canvi real s’ha de fomentar la transformació d’una manera integral. No 
només estudiant els fenòmens urbans de forma aïllada sinó treballant des de les singularitats de 
cada indret. Estudiant els fenòmens urbans des de les interrelacions amb els processos socials. 
Sustentar la generació de vida política en la comunitat i lo local, en el lloc i en les resistències 
locals, en els moviments socials,...  

Aquest treball és una experiència què busca el canvi de paradigma en la intervenció de l’entorn 
més proper. És precisament per mitjà de l’apropiació de l’espai públic urbà al barri de Porta, 
districte de Nou Barris, on es troben respostes cap a la sostenibilitat. No obstant això, si es vol 
realitzar un canvi de paradigma, un canvi real en els fonaments de la societat intervenint al barri 
de Porta no s’ha de perdre de vista el context global en què es troba l’àrea d’estudi ja que en les 
nostres vides quotidianes estan condicionades per fenòmens què s’allunyen de l’escala local.  

Si només tenim en compte l’àmbit local en el millor dels casos produirem una utopia que es 
convertirà en un producte per cobrir la demanda de consumidors idealistes. Per contra en el 
pitjor dels cassos crearem una política limitada al seu propi entorn que no tindrà en compte la 
problemàtica global generada pel capital. Morin (1999) comenta com “estem obligats a pensar 
al mateix temps local i globalment i tractar d’actuar a la vegada local i globalment”. Les 
actuacions locals poden generar processos de canvi en realitats específiques però la sostenibilitat 
fa referencia a un sistema més ampli i a llarg termini, no a lo local en el curt o mitjà termini. Dit 
d’una altre manera transformar les realitats locals al barri de Porta no té perquè apropar-nos a 
aquest canvi de mentalitat sostenibilista. 

                                                      

65 Des del 2005 l’Associació 500x20 reivindica un lloguer 100% públic i assequible. 
http://500x20.prouespeculacio.org/ 

66 Al districte de Nou Barris en l’actualitat 100 entitats s’han organitzat en una campanya anomenada “Nou Barris 
cabrejada, diu prou! Amb l’objectiu de denunciar i combatre la greu situació social que estan vivint els veïns i veïnes 
de Nou Barris en un context de pobresa creixent. http://9bcabrejada.blogspot.com.es/ 
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Per aconseguir aquest canvi real cal generar una massa crítica al barri de Porta formada per 
tothom: intel· lectuals, científics, universitats, tècnics, empreses, organitzacions de voluntariat, 
emprenedors que generin activitat econòmica respectuosa amb el medi ambient i justa 
socialment. Ens necessitem els uns als altres en relació amb l’entorn. No només amb una actitud 
de demanda sinó també com ha creadors d’un nou sistema més just que permeti a les 
generacions futures viure amb una qualitat de vida semblant o millor a la que hem tingut 
nosaltres. 

Des dels barris es pot crear un teixit de resistència local. Com ens descriu Corti (Corti)”una 
resistència vital y heterogènia, contradictòria però amb un gran potencial transformador, que 
requereix un seguiment adequat del pensament acadèmic, del coneixement tècnic i de l’acció 
política.  

L’apropiació de l’espai públic urbà al barri de Porta és en sí mateix una estratègia cap a la 
sostenibilitat. Símbol d’una transformació de la societat què ja no pot ignorar el paper de la vida 
quotidiana dels veïns en la planificació d’un model de barri. L’espai públic urbà constitueix una 
manifestació més de la qualitat de vida d’una societat.  

Nombrosos autors han observat com l’organització de l’espai pot reflectir i afectar les relacions 
socials. Però les problemàtiques actuals no tenen perquè estar vinculades a l’espai públic. Hi ha 
factors relacionats amb el model capitalista actual què tenen un paper més determinant en la 
generació de l’espai públic urbà a Porta i conseqüentment també determinen en major grau la 
societat. És el cas de la influència del vehicle privat en l’ocupació del sòl o el solar de l’Heron 
City i Corte Inglés. El vincle comunitari dels veïns principalment prové de la influència de les 
relacions comercials, de l’intercanvi de productes, del seu valor de canvi però per altre banda les 
relacions per afinitat cultural, per exemple, no estan tant generalitzades. 

Amb direcció cap a aquest canvi de valors, l’espai públic al barri de Porta ha de jugar un paper 
què trenqui la hegemonia del capital què converteixen les relacions de les persones en una 
simple transacció material. S’han de substituir les activitats relacionades amb els diners per unes 
que fomentin els moviments socials, la vida i la cultura al carrer i així erigir l’espai públic com a 
símbol de canvi de valors.  

S’ha d’estar d’acord amb la necessitat d’una revitalització de l’espai públic urbà al barri de 
Porta. Polítics, ciutadans de totes les classes i edats s’han d’implicar en la transformació de 
l’espai públic per saber que és necessari un major grau de participació ciutadana per superar la 
crisis sistèmica què estem vivint. Qui no estigui d’acord amb aquesta afirmació defensarà un 
postulat erroni que negarà el desenvolupament comunitari. De la mateixa forma, qui proclami la 
revitalització per mitjà de l’apropiació de l’espai públic urbà, sostindrà una afirmació oberta a 
un nou naixement del barri. 

És important tenir en compte que tant aquest treball com l’apropiació de l’espai públic al barri 
de Porta s’inscriu forçosament en un procés polític. L’apropiació de forma descontextualitzada 
pot portar a falses expectatives i al final el desgast de la energia ciutadana. Durant aquest últims 
mesos de redacció d’aquest TFM ha hagut moments on la importància del procés polític feia 
desaparèixer el treball. Fins a quin punt era legítim estar aprofitant un moviment polític per 
realitzar un projecte? On es situava la línia entre lo personal i lo col· lectiu? Aquesta importància 
en el moment polític actual al barri de Porta feia què el TFM deixés de ser un fi per si mateix. A 
la vegada s’aconseguia retroalimentar aquest moment polític que estem vivint tots plegats. 
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8. CONCLUSIONS 

L’objectiu general d’aquest treball ha sigut experimentar quines possibilitats de canvi existeixen 
en un espai concret, el barri de Porta, districte de Nou Barris. Experimentant en aquest barri per 
transformar-lo en un lloc d’èxit social favorable a la felicitat col·lectiva. Comprenent quins són 
els aspectes clau d’aquest camí cap a la Sostenibilitat. Una utopia per necessitat, que ha 
interpretat que l’únic camí es treballar sobre el terreny aportant tot el rigor, esforç i dedicació 
possible. Un treball inesgotable què encara queda obert degut a les conseqüències i 
contradiccions pròpies d’un procés de dimensió més llarga. 

Un cop realitzat aquest treball ens donem conta com els objectius marcats s’han complert 
parcialment. S’ha generat un punt de partida cap al canvi social però encara falta temps per 
veure si aquest procés es capaç de generar dinàmiques cap a la sostenibilitat. La construcció 
urbana en certa manera pot arribar a influenciar la vida quotidiana de la gent però no vol dir què 
la ciutadania acabi sent més solidaria i participativa. En el cas del barri de Porta ens donem 
conta com encara que hi hagi una quantitat i varietat rica d’espai públic la vida política al barri 
acaba sent bastant reduïda. Les influències sociodemogràfiques, alta edat mitjana, provoquen 
què la joventut no participi en la vida col·lectiva del barri. Els espais públics en moltes èpoques 
de l’any acaben sense utilitzar-se e inclús depenent de l’hora poden transmetre sensacions 
d’inseguretat. 

Quin és el context més apropiat per a què la ciutadania s’impliqui en un futur millor per a tots? 
Quin ha de ser el tipus de relacions entre ciutadans, administració i institucions per facilitar el 
canvi social d’ara en endavant? 

Amb l’objectiu de caminar cap a la sostenibilitat s’ha buscat impulsar una estratègia on les 
persones han participat activament en la vida política del barri. S’han generat espais de 
denuncia, reflexió i lluita però encara falta una major participació per a què la ciutadania es 
responsabilitzi en les problemàtiques del barri. L’actitud de la ciutadania en general és 
preocupant. La participació és molt baixa malgrat la gravetat de la situació actual. Per generar 
un bon model urbà és imprescindible la implicació de la ciutadania. Quan el ciutadà calla, quan 
no actua es converteix en un còmplice d’aquest sistema corrupte. Lefebvre (1969) proposa com 
una possible solució ha aquesta desmobilització és generar “projectes urbanístics molt agosarats 
que no tinguin en conta si son realitzables ara o no (es a dir projectes lúcidament utòpics). 
L’imaginari que s’inverteixi en l’apropiació del temps, de l’espai, de la vida del desig)”. 

Per mitjà de l’estratègia d’intervenció en la consciència social mitjançant l’espai públic com a 
dinamitzador del barri de Porta, s’urgeix l’oportunitat de l’apropiació d’un eix central on 
articular la vida del barri; Plaça Sóller, Solar Piferrer 122 i Can Verdaguer. Però ara falta què 
l’administració escolti més i tingui una actitud més dialogant. D’aquesta forma s’aconseguirà 
una millor qualitat de vida dels veïns i es superarà la desafecció generalitzada en la política. 
Subirana (2009) exposa com del concepte “governar a” s’està passant al “governar amb”. És un 
primer pas, però no n’hi ha prou. Una comunitat o organització que vol crear un veritable 
context favorable a la participació està disposada a passar al “governar entre”. 

La Sostenibilitat i la Participació estan unides per una dimensió temporal a llarg termini. A la 
definició de l’Informe Brundtland es defineix la sostenibilitat com un fenomen a llarg termini. 
Al mateix tems si l’objectiu principal d’un procés participatiu és cobrir una necessitat a curt 
termini no aconseguirem un canvi en el model polític. Com a molt, realitzarem polítiques de 
salvació d’alguna problemàtica concreta però no s’aconseguirà una transformació que perduri 
en el temps. La sostenibilitat fa referència a un estat dinàmic, on els fenòmens emergents 
organitzen constantment el sistema. Els processos participatius viuen de fenòmens explosius 
que revolucionen la vida política però a la vegada necessiten elements que  els ajudin a perdurar 
en el temps.  



 TRANSFORMA PORTA!                   JULIO MORRÁS JIMÉNEZ, JUNY 2013. 

Universitat Politècnica de Catalunya.           Institut de Sostenibilitat  
92 

Per una banda és important generar aquest processos explosius per dinamitzar la vida social. 
Normalment aquestes activitats es basen en una crítica de la realitat existent per mitjà de la lluita 
directa. Per altre banda aquest tipus d’activitats no s’hauran de mantenir en el temps treballant 
en la quantitat i la qualitat de relacions entre veïns i administració. Un procés participatiu real 
només podrà sobreviure en el temps si aconseguim fomentar les relacions basades en la 
cooperació, suport mutu, sinergia i d’aquesta manera evitar les relacions basades en la 
competència i individualisme.  

En nombroses ocasions el barri de Porta viu en aquesta paradoxa temporal. Hi ha veïns de Porta 
que reivindiquen el paper de la lluita directa en contra de l’administració; estratègia política que 
denuncia sistemàticament totes les polítiques municipals per aconseguir d’aquesta manera forçar 
el canvi en el sistema polític. Per altre banda hi ha veïns que tenen una mentalitat més dialogant. 
Aquest últims pretenen uns millors resultats polítics per mitjà de l’apropament de postures. Així 
doncs podem concloure dient que les dos postures polítiques (lluita directa i diàleg) són 
necessàries i es necessiten l’una a l’altre. Una per generar activitat i participació i l’altre per 
generar uns fonaments que perdurin en el temps. 

Molts cops l’administració proposa realitzar processos participatius que només serveixen per 
legitimar un model econòmic i polític insostenible. El model participatiu es converteix en una 
imposició però no pretén prendre decisions de fons. Processos que aparentment són participatius 
acaben sent insuficients per abastar un canvi real en la ciutat. 

Quant busquem realitzar un procés participatiu real, els canals existents són escassos per arribar 
a tots i totes. Així doncs és indispensable treballar per millorar la comunicació entre els veïns si 
no volem generar un procés que només serveixi per legitimar un model imposat des de fora.  

Per aconseguir el veritable canvi polític s’ha de generar un verdader diàleg que consisteixi en la 
expressió de les nostres opinions. L’aprenentatge ha de ser l’objectiu per a qui hi participa. La 
comunicació no vol ser superficial i insuficient, ha de transformar-se en veritable diàleg 
interactiu ciutadà. Un diàleg que es realitzi de manera permanent, continuada i sigui una eina de 
reflexió col· lectiva. David Bohm apunta com “la funció del diàleg és treure a la llum les 
estructures amagades de pensament, de manera que, a mesura que passem per damunt de les 
creences inqüestionables, anem creant una consciència col•lectiva”. Al barri de Pota quan es 
realitzin activitats participatives s’han de tenir en compte les següents amenaces: 

1. És important millorar les tècniques participatives per garantir les aportacions de tots els 
membres d’un grup i així poder debatre en un pla d’igualtat. En moltes ocasions les 
posicions de desigualtat es tradueixen en una dinàmica on la conversa queda controlada 
pels poderosos, de manera que es poden crear falsos consensos a causa d’aquests 
desequilibris. 

2. Per a l’apropiació de l’espai públic és important sumar el màxim de persones possibles. 
En molts casos la resposta ciutadana no acaba sent satisfactòria. És possible que falli la 
implicació de les persones interessades. O pot passar què els mateixos veïns no els 
interessi el que es proposa. O fins i tot què hi hagin parts implicades en la problemàtica 
que quedin fora dels canals de comunicació. 

3. Quan iniciem el debat o un projecte col· lectiu s’ha de vigilar els ciutadans que 
bloquegin el diàleg a conseqüència dels interessos personals. Les iniciatives que les 
diferents parts plantegin es veuran reiteradament bloquejades si no hi ha una intenció 
d’entendres, de buscar consens. Al final del procés s’arribarà o no a una solució que 
satisfaci totes les parts però la intenció inicial ha de ser treballar plegats per la millora 
de l’activitat col·lectiva. Durant el treball realitzat s’han vist moments on 
l’administració proposava iniciatives què els veïns han bloquejat. De la mateixa forma, 
s’han presentat propostes a l’Administració que no han sigut ni tan sols estudiades. Per 
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aconseguir un futur millor per a tots cal trencar amb la divisió de dos bàndols. Fa falta 
transformar la competitivitat associada a la victòria i la derrota, trencant amb la divisió 
entre vencedors i vençuts, triomfadors i marginats.  

4. En molts moments la vida associativa es converteix en un procés de “parlar per parlar” i 
amb això, no només es perd el temps, sinó que acabem tenint un efecte desmobilitzador 
contrari al que preteníem promoure en un principi. 

Treballar sobre la millora d’allò comú en els individus o organitzacions que es consideren 
mútuament iguals pot portar a aquest codi de conducta de comprensió encara que les postures 
siguin antagòniques. Aquest és el verdader repte democràtic; la participació en la vida política 
per aconseguir un futur millor per a tots on l’administració pugui treballar conjuntament amb 
diferents entitats i individus en una situació d’igualtat. Els diferents agents compromesos en el 
canvi han de ser conscients què la competència antagonista conduirà a la destrucció de totes les 
parts. Aconseguir una política deliberadament calculada per evitar confrontacions, on les 
relacions amb l’administració tinguin una base de reciprocitat donat que cadascuna d’elles té 
una gran capacitat de represàlia. Com comenta (Belil 2012) “És necessari una interrelació activa 
eficaç entre els diferents nivells de govern que permeti l’apoderament local, així com les ciutats 
tinguin veu suficient en els processos de decisió que les afecten”,  

Per aconseguir realitzar la estratègia d’apropiació de l’espai públic urbà al barri de porta serà 
imprescindible fomentar la reciprocitat entre ciutadans i institucions locals per aconseguir un 
futur millor per a tots. Ajudar a superar la barrera de la falta de cohesió social i l’individualisme, 
fomentant aquest canvi de valors necessari per a la millora de la participació en la gestió i 
optimització de recursos. La transformació de la realitat només es produirà si treballem plegats 
en les nostres percepcions, actes, activitats, riqueses que per mitjà de l’intercanvi i la conjunció 
social formen un tot. L’apropiació de l’espai públic urbà ha de generar processos socials que 
serveixin per unir a les persones amb unes altres i a les organitzacions amb la gent. 

Finalment arribem a la conclusió de què no és suficient desenvolupar un mètode tècnic per 
obtenir resultats que millorin la societat. Tampoc és suficient intervenir en la participació de 
forma aïllada. Encara què s’ha intentat desenvolupar l’apropiació de l’espai públic des de la 
barreja de la participació i les disciplines acadèmiques (la enginyeria, la arquitectura, la 
geografia, la planificació, la ecologia,...) no s’obtenen resultats de millora a curt termini. Per què 
existeixi una transformació al barri de Porta en el futur serà necessari reforçar l’estratègia de 
barri per mitjà de l’activitat participativa constant durant un període de temps més prolongat. 
Aquest objectiu social i per tant polític ha d’avançar per així poder crear una consciència 
col·lectiva que sigui transformadora. El ciutadà haurà de ser capaç de reflexionar, de discutir i 
aprendre per així trobar solucions en la seva vida quotidiana. La participació com un diàleg 
permanent i basat en la comunicació amb persones iguals que busquen un millor futur comú.  
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