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INTRODUCCIÓ 

 

La present tesis tracta de l’estudi de l’ús de l’espai públic als centres històrics de les 

ciutats, analitzant el cas de Ciutat Vella de Barcelona, concretament el seu barri Gòtic. 

Els fluxos d’ocupació d’aquests espais són variables al llarg del dia i de l’any, però 

generalment es caracteritzen per una alta ocupació. En alguns espais de dimensions 

reduïdes i amb una alta densitat d’usos i d’ocupants, ens trobem amb una rivalitat 

d’usos que genera carències del recurs espai. 1 

Hi han diversos col·lectius d’usuaris que no estan en la mateixa situació ni tenen el 

mateix estatus. Hi ha veïns que hi conviuen, persones que hi treballen i en treuen un 

rendiment econòmic, usuaris que, en alguns casos, són usuaris dels serveis que hi ha 

establerts, i en altres, simplement de l’espai físic. 

A partir de l’observació d’unes places del barri gòtic, s’ha caracteritzat els espais i 

generat un mapa d’usos que ens ha permès conèixer l’estat de l’equilibri entre usos i 

usuaris. 

L’objectiu d’aquest treball de camp ha estat determinar possibles conflictes o carències 

físiques d’aquests espais, tant pel que fa a accessos, mobiliari, comerços i serveis, 

com pels usos que s’hi realitzen. 

 

D’aquesta manera es presenta a continuació la tesis desenvolupada en 2 capítols: 

El primer , està basat en dues parts. La primera és una aproximació teòrica als 

conceptes d’espai públic i centre històric, analitzant l’estat de l’art de la qüestió i 

definint la hipòtesis i objectius. 

I la segona, es centra en configurar el context actual a l’àmbit d’estudi, Ciutat Vella, 

analitzant les característiques relacionades amb l’espai públic i el seu ús, com ara la 

població, el turisme i el pla d’usos. 

En aquest apartat també s’ha analitzat l’evolució de l’espai públic de la ciutat històrica 

de Barcelona al llarg dels anys, per ajudar a determinar en quins espais realitzar el 

treball de camp. 

El segon capítol mostra el procés i els resultats de l’observació participant realitzada 

en 4 espais públics del barri Gòtic de Ciutat Vella. 

Amb la intenció de ser coherents, com s’apunta anteriorment, s’han escollit espais que 

mantenen la seva estructura física original, si més no, la dels seus límits, i que per 

                                                             
1 SUBIRATS ,JOAN.Apunts sobre espai public i ciutadania a barcelona en el marc de les noves 
polítiques urbanes. IGOP-UAB 
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tant, no han patit transformacions urbanístiques posteriors, ni han estat creats a partir 

de l’enderroc d’edificis. 

Tota la informació obtinguda s’ha bolcat en mapes i fitxes2 que han permès comparar 

la informació sobre les dades observades. 

 

Hipòtesis 

 

Es parteix de la hipòtesi que  les característiques físiques de la ciutat preindustrial i la 

seva condició de centralitat, generen un ús intensiu de l’espai públic que provoca 

tensions i carències entre usos i usuaris. 

 

 

Objectiu Principal 

 

L’objectiu principal d’aquesta tesis és arribar a entendre el conjunt d’elements físics i 

socials que  dificulten o condicionen la convivència a l’espai públic del barri Gòtic de 

Ciutat Vella. 

 

Objectius específics 

 

Per assolir l’objectiu principal, ens hem plantejat els següents objectius específics: 

 A partir de l’anàlisi de documentació identificar els espais que mantenen les 

seves característiques físiques originals, per acotar els casos d’estudi. 

 Analitzar l’estructura urbana d’aquests espais i els seus usuaris. 

 Determinar els usos i les activitats que s’hi realitzen. 

 A partir de la informació anterior, identificar les problemàtiques des d’un punt 

de vista de l’ús de l’espai. 

 Determinar els elements/usos que les generen. 

 

 

                                                             
2 Annexades al final del document 
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Metodologia 

 

La metodologia pel desenvolupament d’aquest treball es basa en una primera etapa 

teòrica, amb una revisió de la bibliografia, recollida d’informació i el seu posterior 

anàlisi, i una segona fonamentalment empírica, basada en l’observació d’una sèrie 

d’espais públics de la ciutat històrica de Barcelona. 

 

Primera etapa: 

La primera etapa, s’ha desenvolupat en dues fases: 

 

En la primera fase s’han definit i acotat els conceptes base, mitjançant l’anàlisi crític de 

la literatura existent. Principalment s’han analitzat els següents temes: 

La ciutat històrica, centre històric, ciutat pre-industrial. Denominació. 

El concepte de centralitat. 

L’espai públic. Definició i història. 

L’espai públic en el centre urbà. Característiques morfològiques. 

A l’estat de l’art,s’ha realitzat un anàlisi dels estudis i treballs realitzats sobre l’espai 

públic, usuaris de l’espai i Ciutat Vella, obtenint tota una sèrie de dades i estadístiques 

que ens han servit com a base per la delimitació de les àrees d’estudi i com a guia per 

a realitzar l’estudi posterior.  

Densificació, usos, equipaments, col·lectius, estadístiques, processos de 

transformació, delimitació de les àrees transformades. 

 

En una segona fase, una vegada definits els conceptes, s’ha realitzat la recollida i 

organització de la informació sobre l’àrea d’estudi, Ciutat Vella i concretament el seu 

barri gòtic.   

S’ha analitzat la ciutat preindustrial de Barcelona, des del punt de vista de l’espai 

públic, realitzant una aproximació històrica que ens ha servit per entendre el procés de 

formació i transformacions que ha patit Ciutat Vella al llarg dels anys. 

 

A partir de la informació obtinguda en les fases anteriors, s’han definit els espais 

públics a estudiar seguint els següents criteris: 

 Espais generats a partir de la trama preindustrial original. No planejats. 

 Els seus límits no han patit cap transformació física important. 

 Superposició d’usos (turisme, terciari, residencial) 



4 

 

Segona etapa: 

 

En la segona etapa, s’han realitzat el treball de camp, a partir d’observacions dels 

espais públics escollits juntament amb la recol·lecció de dades del seu entorn més 

immediat.  

Les observacions han permès estudiar la densitat d’ús i l’apropiació i interacció de 

l’espai públic per part dels diferents col·lectius d’usuaris, amb l’objectiu de detectar 

possibles problemàtiques en l’ús de l’espai, degut a les seves característiques físiques 

i al seu ús intensiu. 

Aquestes observacions s’han plantejat  de forma estructurada i sistemàtica realitzant-

se pel matí i per la tarda, en dies laborables i festius. Degut a que un dels col·lectius 

d’usuaris són els turistes, s’han realitzat en el mes d’agost (punt de màxima afluència 

turística). 

A partir de les dades obtingudes, s’han realitzat unes fitxes tipus per tal de 

sistematitzar la informació i poder extreure’n les conclusions. 
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Figura 1. Esquema metodologia 

 

Font: elaboració pròpia 
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MARC TEÒRIC 

Previ al desenvolupament d’aquesta tesis, s’ha considerat important definir i acotar els 

conceptes tractats a continuació. Centre històric, centralitat i Espai públic. 

 

Centre Històric 

 

La tesis es centra en un àmbit concret de la ciutat, el seu centre o ciutat històrica. 

En la literatura urbanística existeix una gran varietat de denominacions per a referir-se 

a aquests teixits urbans (ciutat històrica, casc antic, centre urbà...) , la característica 

essencial dels quals, és haver estat produïts abans de la plena consolidació de la 

revolució industrial. 

El terme Ciutat Històrica, es refereix a aquelles trames urbanes que han estat part de 

la ciutat existent abans de la plena consolidació de la revolució industrial, o del model 

de producció capitalista, i que segueixen presentant en l’actualitat unes 

característiques morfològiques bàsiques que permeten constatar la permanència de 

les formes urbanístiques premodernes. 

Tot i que la trama estudiada és la de la ciutat històrica i que el seu teixit es pot trobar 

en altres punts de la ciutat, sense estar necessàriament en una posició central, pel títol 

de la tesis s’ha optat pel terme “centre històric”, ja que engloba també el concepte de 

centralitat, important a l’hora de valorar la intensitat d’ús de l’espai públic. 

Per tal d’acotar-ho, ja que el terme “històric” pot ser relatiu, en la hipòtesis 

d’investigació plantejada s’utilitza l’expressió “ciutat preindustrial”, en referència a 

aquells teixits urbans existents abans de mitjans del segle XIX  que no hagin estat 

transformats en un sentit modern. 

Cal puntualitzar que no tots els àmbits que en el seu dia constituïen la ciutat, poden 

ser avui considerats teixits urbans preindustrials. Alguns sectors han estat tan 

profundament transformats que escapen d’aquesta consideració.  

Dit això, cal aclarir que els teixits preindustrials són radicalment heterogenis, lluny de 

poder ser assimilables a un model. Aquesta és una de les seves característiques 

definitòries, ja que la ciutat històrica és un espai diferenciat que conté la tensió del 

canvi, la petjada de la crisis dels diferents models de societat, o de les diferents 

formulacions espacials que un mateix sistema va perfilant en les successives etapes 

del seu desenvolupament. 3 

                                                             
3 ALVAREZ MORA, ALFONSO & ROCH, FERNANDO (1980), Los centros urbanos. Editorial 
Nuestra cultura, Madrid, p.47. 
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La interpretació actual dels centres històrics es pot desenvolupar a partir de quatre 

vessants: la temporal, l’espacial, la funcional i la cultural. 

Des del punt de vista temporal, el centres històrics són un paisatge cultural heretat, 

irrepetible,  en el que s’aprecia l’empremta dels diferents cicles evolutius d’una ciutat. 

(Troitiño 2003). 

Espacialment, són nuclis singulars, amb  trames urbanes  formades per espais en 

general densos i estrets i amb les  places com a elements vertebradors. 

Funcionalment, la ciutat històrica pateix la competència entre usos residencials, 

turístics, culturals i comercials.  

Pel que fa la vesant cultural, els centres històrics han patit una revalorització simbòlica, 

i en ocasions una mitificació. 

 

Característiques físiques de la ciutat històrica 

 

Com hem comentat abans, la ciutat preindustrial no respon a un model únic, cada 

ciutat és diferent a les demés, té la seves pròpies característiques fruit d’una 

personalitat continua, constantment renovada i en definitiva mai acabada. 4 

La ciutat preindustrial ha passat per una sèrie d’etapes al llarg de la seva història, que 

han definit diverses tipologies de ciutats. 

La ciutat preromana: fruit de la colonització fenícia (Màlaga, Adra) i la grega 

(Ampuries, Roses). 

Figura 2. La ciutat grega d’Emporium 

 

Font: www.ara.cat 

La ciutat Romana, que seguia un plànol regular i tenia un foro i dues vies principals: El 

cardus i decumanus. La seva xarxa urbana estava unida per calçades. Eren ciutats 

                                                                                                                                                                                   
 
4 Jacques Heers 
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amb funcions político-militar, administratives i/o econòmiques. Alguns exemples són 

Mèrida, Tarragona, Barcelona, València... 

Figura 3. Maqueta Tàrraco Imperial 

 

Font: Amadalvarez 

 

La ciutat medieval, cal distingir entre ciutat cristiana i ciutat islàmica. La primera la 

trobem a la meitat nord de la península Ibèrica. Són ciutat fundades segons avançava 

la reconquesta cristiana. Tenen una funció defensiva i religiosa, amb una estructura 

basada en muralles amb torres de defensa i portes, esglésies i palaus a l’interior. 

La planta de la ciutat pot seguir diverses formes,  pot ser irregular, radiocèntrica 

(Vitòria), ortogonal(Tolosa) però totes estan formades per carrers estrets. 

Figura 4. Vitòria i Tolosa 

 

Font: google maps 

Respecte a la ciutat islàmica, la trobem a la meitat sud de la península, amb unes 

funcions religioses i comercials. El plànol segueix sent de planta irregular i amb carrers 

estrets. La ciutat s’estructura en dues parts: la Medina, recinte emmurallat on trobem la 

mesquita major, el soc, l’alcabassaba i les vivendes de les famílies més importants; i 

els Arrabals, situats fora de les muralles on trobem vivendes, mesquites menors i 

banys públics. Alguns exemples són Córdoba, Sevilla i Toledo. 
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Figura 5. Ciutat de Córdoba i Toledo 

 

Font: Google maps. 

Una altre tipologia són les ciutats modernes, on distingim les d’origen renaixentista i 

les barroques. Les primeres han transformat l’espai físic creant places majors amb 

edificis d’arquitectura uniforme, els carrers majors,que neixen a partir de les places 

amb un traçat rectilini i els Ajuntaments. 

 

Es van crear nous barris regulars més enllà de les antigues portes. Seguien una planta 

ortogonal i tenen diverses funcions: econòmica (Valladolid, Toledo) Comercial (Sevilla) 

i política (Madrid). 

Pel que fa a la ciutat barroca, compta amb edificis monumentals, han embellit la ciutat 

amb fonts, jardins, grans places, carrers amples... i milloren les infraestructures 

d’abastiment i higiene (clavegueram, conducció d’aigua, recollida de fems). 

 

Totes aquestes ciutats són diferents i s’han creat en diversos moments de la historia 

antiga, però, tot i així podríem destacar una sèrie de característiques comunes: 

 Muralles,element delimitant de la ciutat, genera en el seu interior un àmbit legal 

i jurídic. Si la ciutat creixia, la muralla s’expandia, en anelles concèntriques. 

Posseïa dues funcions, una militar defensiva i una econòmica, al cobrar-se 

aranzels a les seves portes.  

 Plànol irregular, amb carrers estrets i tortuosos, com s’observa en moltes 

ciutats antigues i medievals, musulmanes o cristianes. 

 Una trama urbana tancada, encara que molts habitatges tenien patis, corrals i 

horts.  

 Edificació d’escassa altura. En l’edificació predominaven les cases unifamiliars 

de baixa altura. 

 Els usos del sòl eren diversos: barris per professions o per minories religioses. 
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La ciutat preindustrial ha patit una sèries de transformacions al llarg de la historia, 

entre les que destaquem les produïdes durant la revolució industrial i les que s’estan 

portant a terme en l’actualitat. 

Durant la revolució industrial s’enderroquen les muralles i s’eixamplen els carrers i les 

places. Es generen grans vies, per aconseguir una major fluïdesa del trànsit. El trama 

es densifica i edificis creixen en altura. 

L’ús del sòl es terciaritza (centres comercials i de negocis) i es generen barris ocupats 

per grups socials amb baixos ingressos. 

Pel que fa a les transformacions actuals, bàsicament són de rehabilitació i 

peatonalització de carrers. Els usos del sòl són turístico-cultural, comercials i el 

residencial que es troba segregat per barris. 

 

Avui en dia, moltes d’aquestes ciutats preindustrials són els centres històrics de la 

ciutat actual. Tot i les transformacions que hem comentat abans, encara mantenen les 

característiques físiques. 

Figura 6. Salamanca 1858 – Salamanca 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Universidad de Cantabria. Aula Virtual 

 

El sistema de carrers i espais públics defineixen la trama urbana de la ciutat històrica. 

Trama tancada, tortuosa i amb carrers estrets, amb dimensions que s’emmarquen 

entre els sis i deu metres d’amplada pels carrers majors. Tot i que, en la Península 

Ibèrica, molts d’aquests carrers no sobrepassen els quatre metres d’amplada. 

Pel que fa a les places, mantenen el caràcter organitzador de l’espai. 

L’edificació és densa i en alçada, degut a la densificació que va patir la ciutat durant la 

revolució industrial.  



11 

 

Aquestes característiques fan que els espais públics de la ciutat preindustrial, siguin el 

negatiu de les edificacions. I degut a la seva alta densitat, a les dimensions estretes 

dels carrers i a les alçades dels edificis, l’habitabilitat i condicions dels espais públics 

no sempre són les adequades. 

 

D’aquí deriven algunes de les problemàtiques que pateixen actualment els centres 

històrics: 

Deteriorament urbà. Els centres històrics es troben en àrees emblemàtiques de gran 

potencialitat, encara que la seva llarga trajectòria en el temps, les transformacions 

patides, l’estructura de la trama urbana, i l’abandonament, unit a una escassa o nul·la 

cultura de conservació provoca que en determinades zones existeixi un elevat nivell de 

deteriorament arquitectònic, urbanístic i mediambiental.  

Terciarització dels usos, els centres urbans han estat històricament multifuncionals, els 

creixements urbans i l’especialització en determinades activitats han provocat uns 

canvis funcionals de manera dràstica i ràpida, desapareixent les activitats tradicionals 

indispensables per la supervivència de la població resident: Guarderies, botigues de 

comestibles, equipaments de barri…  

Despoblació, ja que molts centres urbans tenen unes de les densitats més baixes de 

tota la ciutat. Amb una població envellida amb escassos recursos que viuen en règim 

de lloguer en habitatges molt deteriorats, són generalment edificis amb un escàs nivell 

de manteniment per part dels propietaris. D’altre banda, els propis representants dels 

veïns constaten el desplaçament que s’està produint de la població d’aquests barris 

cap a altres zones de la ciutat, sobretot les noves urbanitzacions, àrea 

metropolitana…el que provoca un augment dels habitatges buits que incideix en un 

major deteriorament urbà i la pèrdua de locals i serveis pels residents.  

La dificultat d’accessibilitat y mobilitat, per l’estructura d’una trama tancada i tortuosa, 

la morfologia del terreny, les densitats de trànsit…a això s’hi ha d’afegir les dificultats 

de realitzar una adequada política de transport públic i/o alternatiu (carril bici, 

peatonals) que connectin els barris de la ciutat i les demandes metropolitanes.  

Els centres s’han convertit en comerç i oci per ús d’una població majoritàriament 

forastera, consumidora compulsiva de la ciutat, amb tendències depredadores pròpies 

de les masses turístiques que malgasten el caràcter ciutadà de places i avingudes.5 

 

 

 

                                                             
5 BORJA, JORDI. Urbanismo y ciudadanía 
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Centralitat urbana 

 

El concepte de centralitat pot ser interpretat de diferents maneres, però difícilment es 

pot dissociar de la noció d’acumulació d’activitats i funcions urbanes. 

El concepte de centre es refereix  a un tipus d’ocupació de l’espai  i  a un conjunt de  

funcions i de grups socials localitzats sobre un lloc de característiques més o menys 

específiques. Per tant, podem definir la centralitat com a una característica geogràfica 

amb un contingut social específic. Més que definir línies de separació es tracta 

d’identificar espais ocupats per certes activitats i amb certes característiques. 

 

Pel que fa a les activitats, la centralitat és la intersecció i coexistència de polaritats6; 

entenent com a polaritat, l’àmbit urbà constituït per la xarxa d’activitats conformada per 

una activitat urbana principal i les complementaries. 

Les activitats urbanes principals són aquelles que corresponen al nivell més alt de la 

tipologia respectiva.7 Per exemple: en salut, l’hospital general; en Esports; l’estadi, etc.  

Cada activitat té un àmbit d’acció, que es basa en la distancia des de la seva ubicació 

fins a la procedència del usuari més allunyat. Per això, quan el territori està ben 

planificat,els radis d’acció de cada activitat són menors i els seus usuaris s’han de 

desplaçar menys; en canvi si els equipaments estan agrupats, es produeix una 

superposició dels seus radis d’acció en àmbits específics i desproveïment en altres.6 

Quan, per certes circumstàncies com ara l’alta rendibilitat del sòl o la disponibilitat de 

bones comunicacions, infraestructures d’energia, aigua...s’instal·la una altre activitat 

principal en la proximitat de la primera, acaba creant una nova polaritat, i per tant, els 

àmbits d’influència de les dues es superposen. En aquestes circumstancies, la 

satisfacció de les necessitats dels usuaris de la primera polaritat es veuen 

complementades amb la presencia de la segona. Si l’àmbit urbà és propici i presenta 

potencialitat per més, s’instal·laran més activitats principals, generant més polaritats. 

D’aquesta manera, es produeix la centralitat urbana. 

 

Pel que fa a les característiques, es defineix per  una alta concentració de negocis i 

equipaments; un alt grau d’accessibilitat i confluència de diferents mitjans de transport, 

una circulació intensa i amb uns preus del sòl molt elevats. 

                                                             
6
 DOLLFUS, OLIVIER. Géographie Universelle. Hachette/Reclus. 1990. 

7
 MIÑO GARCÉS, LEONARDO. Centralidad Urbana. Ciudad, mobilidad, universidad. 
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L’accessibilitat del centre es relaciona amb la presència del comerç al menor, que es 

basa en botigues molt especialitzades que depenen d’una clientela dispersa per tota la 

ciutat. També apareixen establiments que presten serveis a preus mínims 

(multicentres). Aquests mateixos avantatges apareixen per les oficines: serveis de 

gestió i control de l’economia (seus de grans empreses i de les grans operacions 

financeres) apareixent així els centre de negocis. 

 

Tot aquest seguit de comerç, empreses i serveis genera un flux de gent des de 

qualsevol part de la ciutat o del territori. 

 

La gran demanda d’espais centrals eleva els preus del sòl, el preu selecciona els usos, 

i al ser molt elevat els selecciona molt més. D’aquesta manera els residents del centre, 

al veure que poden obtenir alts beneficis per vendre o traspassar els edificis (molt 

cotitzats per altres usos), es desplacen cap a altres zones de la ciutat. I qui no viu al 

centre, no pot desplaçar-se a veure-hi perquè els preus són molt elevats. 

La despoblació residencial és directament proporcional a la congestió de la zona en 

hores punta. 8 

 

D’altra banda, el concepte de centre urbà es pot definir des de diferents àmbits: 

Des de la sociologia, es distingeix per ser un centre comunitari, la idea de la comunitat 

urbana amb mecanismes d’integració i localització de les institucions. 

Des de l’ecologia urbana, el centre apareix com a funcional, com a zona d’intercanvi i 

zona d’integració d’activitats: comerç i activitats de gestió. 

Des d’una perspectiva econòmica, és l’economia de mercat la que regula la distribució 

d’usos i activitats en l’espai urbà. Si determinades activitats (comerç , gestió) es 

localitzen en el centre, podem suposar que és perquè la centralitat genera beneficis 

tan elevats que poden compensar els preus elevats del sòl. 

Totes aquestes perspectives conflueixen en un únic procés social d’organització de 

l’espai urbà. I això ens explica que el centre sigui un centre d’intercanvi, lúdic i simbòlic 

amb valors referencials com a símbols del poder, de lo religiós, les riqueses i la 

cultura. 

 

 

 

                                                             
8
 CASADO GALVÁN, I.: Apuntes para la delimitación y estudio del centro urbano, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, gener 2010.  
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La noció de centre urbà no implica automàticament la de centralitat geogràfica, és 

precís delimitar-lo en cada moment històric ja que en un determinat moment el centre 

apareix identificat amb l’església (època medieval) ja que l’església era la que 

controlava la ciutat. La importància econòmica del comerç va modificar la situació 

apareixent barris comercials ( com per exemple la ciutat de Burgos) i certa 

especialització i els nous grups (burgesia comercial) van començar a dominar 

l’economia. Per això en les ciutats industrials ja es diferencien dos centres: el centre 

històric monumental (el casc històric revaloritzat) amb funcions administratives i 

financeres i el centre de negocis (en el cas espanyol, els eixamples). 

 

En conclusió, la centralitat és un atribut de diferenciació espacial que jerarquitza i 

focalitza certs punts del territori, la ciutat o l’espai urbà; Aquesta valoració ve atorgada 

per l’existència, complementarietat o superposició de diverses condicions bàsiques 

inherents al lloc, la seva geografia, l’accessibilitat, la pervivència i/o transcendència 

històrica i el seu reconeixement simbòlic. 9 

 

Per tant, quan utilitzem el terme Centre Històric, no ens referim  exclusivament a la 

seva situació física en relació a la ciutat, sinó també a la seva condició de nucli 

neuràlgic de la vida urbana per la seva capacitat multifuncional i de produir un sentit 

integrador.10 

  

                                                             
9 MAYORGA CÁRDENAS, MIGUEL YURI. El Centro como “sistema de centros”. "DPA: 
Documents de Projectes d'Arquitectura", 2008, núm. 24, p. 56-61 

 
10 BORJA, JORDI I MUXÍ, ZAIDA. L’espai públic: ciutat i ciutadania. Diputació de Barcelona. 

Gener 2001. 
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Espai Públic 

 

 “Espai públic” és un terme de difícil definició i delimitació, que s’acostuma a associar a 

conceptes com espai col·lectiu, espai accessible, obert, etc. Un espai multidimensional 

que es pot definir de moltes maneres segons la seva forma, naturalesa, usos i funcions 

que s’hi desenvolupen, o el tipus de relacions que s’hi estableixen.11 

Espais amb dimensions molt diverses, però gairebé totes relacionades amb un 

aspecte: el lloc d’expressió i representació social, civil i col·lectiva, l’espai comú. 

 

Podem definir-lo des de quatre dimensions per entendre la seva complexitat: 

Físicament, podríem definir l’espai públic com aquell espai que és obert a tothom, 

accessible i multifuncional. Espais als quals qualsevol pot accedir lliurement i on es 

poden fer activitats individuals i en grup. 

No obstant això, el propi disseny i gestió dels espais públics ha comportat la inclusió 

de barreres i obstacles físics que impedeixen o afavoreixen certes mobilitat i itineraris, 

que potencien o neguen la visibilitat i que seleccionen els usuaris. Als obstacles físics 

s’hi afegeixen un conjunt de normes l’objectiu dels quals és la regulació d’un espai de 

vocació plural: un espai complex que cal organitzar. 

En la dimensió col·lectiva i cívica,l’espai públic és per definició un espai plural, flexible i 

democràtic on s’organitza l’experiència social, i permet i afavoreix el intercanvi i la 

interactuació entre individus i col·lectius. És un espai on poden confluir –no 

necessariament entendre’s- la diferència i la diversitat. 7 

Des de la dimensió simbòlica i representativa, l’espai públic és el principal espai polític 

de la ciutat, un espai reivindicatiu i de manifestació pública. 

I funcionalment, l’espai públic és l’espai multifuncional per excel·lència: l’espai dels 

fluxos, del descans, de trobades... 

 

Per concloure, podríem dir que l’espai públic es defineix com un concepte urbanístic i a 

la vegada polític. Per una banda, l’espai públic urbà està format pels carrers, places i 

parcs d’una ciutat, tot el que no és propietat privada. D’altra banda, en el sentit de la 

filosofia política, és un àmbit de deliberació democràtica oberta a tot el món.12 

 

 

                                                             
11 BELLET SANFELIU, CARME. Ciutats en [re]construcció: necessitats socials, transformació i 

millora de barris.  p202. 
12 MIKEL ARAMBURU Usos y significados del espacio público, Revista ACE 
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L’espai públic a la ciutat pre-industrial.  

Era una característica de la ciutat antiga la unitat de camp i ciutat, al formar el territori 

agrícola una unitat econòmica amb la ciutat. 

Les economies domèstiques amb la seva producció agrícola formaven la base de la 

cultura urbana de l’antiguitat. Aquestes comunes autònomes de producció i 

convivència es basaven en la propietat privada i la tinença d’esclaus. Les experiències 

de la vida quotidiana en les activitats repetitives, necessàries per assegurar la 

subsistència, es feien durant la labor en el camp i a casa. 

L’economia domèstica autosuficient era la que establia l’esglaó social per raons 

d’organització laboral. 

De la multitud d’aquestes unitats productores, de divers pes polític, sorgia bàsicament 

la coherència social i espacial de la ciutat. 

Generalment, les parcel·les estaven totalment edificades en els seus perímetres, per 

tant, els límits entre les diferents unitats domèstiques i amb els carrers, estaven definit 

per l’edificació. 

Es va formar una trama urbano-espacial que consistia en els carrers com a espais 

exteriors i les unitats domèstiques, similars però de mides diferents, com a espais 

interiors. 

Figura 7. L’espai públic en la ciutat medieval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Universitat de Cantàbria. Historia urbana medieval. Open course ware. 

 

L’espai personal disponible de cada propietari quedava tallat pels límits edificats, però 

això no limitava els seus actes i comportaments socials. 

Els llocs sagrats, freqüentment eren l’origen de formacions urbanes, es senyalitzaven 

amb monuments arquitectònics en correspondència amb els seu significat social. De 

l’edificació domèstica i la cerimonial va sorgir l’edificació urbana. La casa com a forma 
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de producció social i la usual orientació del culte van estructurar la ciutat com a forma 

de vida col·lectiva.13 

 

L’espai públic a l’edat mitjana.  

La característica de la ciutat de l’edat mitjana és la contraposició entre la ciutat i el 

camp. El camp va seguir com a zona agrícola sota el domini de l’aristocràcia feudal i 

no com a perifèria de la ciutat. Els primers assentaments per a mercats estaven sota la 

protecció dels castells. El creixement demogràfic i el simultani excedent de producció 

agrícola van originar un increment del número d’aldees amb mercat i van fomentar 

l’expansió del comerç. Amb la divisió del treball i la dissolució de les unitats 

domèstiques autosuficients va augmentar la dependència de productes 

complementaris, per tant la població de la ciutat va necessitar  la proximitat espacial. 

La muralla tenia una funció protectora contra els enemics de l’exterior i a la vegada 

demarcava clarament l’àmbit del fur. Dins d’aquesta frontera, el nou ordre social  es 

cristal·litzava en un recinte urbà perceptible espacialment. En ell, l’element integrador 

de la població urbana era el desig d’assegurar política i jurídicament la propietat i la 

pròpia persona. 

El comerç es va convertir des del segle XIV en la funció dominant de la ciutat, amb el 

mercat  com a centre focal. 

A través del mercat, de la casa consistorial i de l’església, la ciutat medieval 

presentava l’organització del seu ordre econòmic, polític i religiós dins dels seus límits. 

En l’espai urbà es feia perceptible la llibertat conquistada per la burgesia, la societat 

articulada en estaments i el poder eclesiàstic. Les grans cases dels ciutadans amb 

accés al consell determinaven la imatge del mercat i dels carrers principals, amb la 

qual cosa  la riquesa i la influencia política es representaven directament en el centre 

urbà. 

El poder de l’església no només es manifestava en la seva arquitectura, sinó que 

també estructurava la vida quotidiana, entre altres coses per les seves festes del 

calendari. 

L’estructura social de la població es reflectia en la distribució espacial de la ciutat, en 

l’emplaçament i la mida de la  casa. L’artesania i els tallers es solien agrupar per oficis 

en determinats carrers. Els oficials artesans, jornalers o servents, convivien en la 

mateixa casa o vivien en petites cases situades en els carrerons, darrera de les cases 

exteriors o tocant a la muralla. 

                                                             
13 C. KIRSHENMANN, JÖRG. Vivienda y espacio público. Rehabilitación urbana y crecimiento 

de la ciudad. Editorial Gustavo Gili. 1985. 
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Generalment la casa formava una unitat de labor i vivenda, i l’amo era el propietari de 

la casa i dels mitjans de treball. Si bé la casa era privada i en ella treballaven persones 

de diferents classes socials, la seva forma de vida també s’imposava al carrers. Les 

cases de la ciutat eren al mateix temps zones de producció i de reproducció, i 

s’utilitzaven també els carrers adjacents. L’espai exterior i l’interior no eren esferes 

socialment delimitades. Degut, entre altres coses, a la necessitat de mantenir animals 

domèstics i a la falta de clavegueram, els carrers eren realment plurifuncionals. Les 

cases de la ciutat eren els llocs on s’orientava l’activitat social. D’això va sorgir una 

unitat de vivència espacial urbana i experiència social. 

La responsabilitat i la interdependència mútua van originar en el barri de la ciutat 

medieval una espessa trama de relacions socials. El barri com a unitat socio-espacial, 

sovint coincidia amb la parròquia, els seus habitants eren responsables d’una part de 

la tanca, dels seu manteniment i defensa en cas de guerra i d’apagar possibles 

incendis. El dependre de múltiples ajudes per part dels veïns reforçava el vincle amb el 

barri i l’experiència col·lectiva. 

 

L’espai públic a la ciutat industrialitzada. La funcionalització de l’espai urbà. 

Amb la revolució industrial es va iniciar una nova fase de l’evolució urbana. El progrés 

tècnic va canviar les tradicionals estructures socials i laborals. Mentre que en la ciutat 

medieval el treball es realitzava principalment a casa, la industrialització, va portar els 

operaris a les fàbriques.  

El trencament entre el lloc de treball i l‘habitatge va dur a la redefinició d’aquest i de les 

seves parts, en un lenta evolució des de la casa medieval a la casa urbana d’avui en 

dia. En el cas de Ciutat Vella, la casa de renda troba els seus orígens al barri de la 

Ribera, i posteriorment al Raval, que amb la revolució industrial i la industria 

manufacturera s’acaba consolidant com a barri. 

La ciutat es va convertir en el mercat de treball. La revolució industrial en condicions 

capitalistes va introduir una nova modalitat laboral amb el treball assalariat. 

La casa gremial de la ciutat pre-industrial, amb la necessitat de donar cabuda a 

l’augment de demanda d’habitatges, va començar a transformar-se amb successives 

particions, incorporant un accés independent que donava pas a l’escala de veïns. 

Amb el començament del procés de segregació espacial urbana entre les zones 

funcionals socials corresponents a la producció, al comerç i a l’administració per una 

banda, i a la residència per l’altre, anava lligada una diferenciació social. 

En els barris on encara es mantenien alguns tallers artesans, les funcions urbanes 

vitals encara existien parcialment, els barris dels rics es van convertir en zones 
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residencials pures. El caràcter dels carrers dels barris estava determinat per les 

respectives condicions de vida. 

Els carrers dels barris residencials proletariats es caracteritzaven per la situació social, 

les penombres i els interessos dels seus habitants, sent encara el lloc de comunicació 

directa. En canvi, a les zones residencials burgeses els carrers es van convertir en un 

lloc per competir i exhibir-se  socialment. 

 

L’espai públic en el centre urbà  

L’evolució social ha generat una separació tan profunda de les funcions, que el centre 

urbà està dominat per usos comercials i administratius i el caràcter de l’espai cèntric 

casi no es veu influenciat per la població que encara hi viu. Grans magatzems, 

detallistes, administracions privades, seus oficials, hotels, restaurants, centres culturals 

i altres competeixen mútuament per aconseguir terrenys urbans. El centre urbà en 

certa manera, s’ha convertit en un centre d’aprovisionament i animació, en un districte 

de negocis amb una gran fluctuació. El seu rati d’actuació es la ciutat completa, 

s’estén als voltants i depenent de la funció regional, molt més enllà. 

El carrer, que en ciutat històrica es l’espai de l’experiència social, s’ha convertit en el 

suport de funcions específiques del centre urbà. La monofuncionalitat i la concentració, 

la densitat de circulació rodada i de vianants han transformat l’espai exterior públic del 

centre urbà en espais amb caràcter circulatori i espais amb caràcter comercial. 

L’imperatiu del moviment de persones i mercaderies és el denominador comú del 

carrer de circulació i del comercial. 

L’horari del centre urbà que es repeteix diàriament, determina la vida pública 

quotidiana, que consta sobretot de les accions i els moviments intencionats de les 

persones que hi treballen i que busquen l’oferta de mercaderies i serveis. 

Les antigues façanes sovint es converteixen en l’escenari de l’espai públic del centre 

urbà i contribueixen tant a preparar emocionalment pel món del consum com per a les 

funcions folklòriques i musicals. 

L’espai urbà es caracteritza pel seu dinamisme a vegades impersonal, que és 

independent de la seva dimensió urbanística, dels seus carrers i places. Els diversos 

espais parcials del centre urbà, la mida dels quals ve determinada per l’arquitectura de 

l’edificació, adquireixen el seu caràcter pels diversos usos que se’ls hi dona als edificis. 

És decisiu pel significat de l’espai públic, de la plaça i del carrer, l’ús que se’ls hi dona 

a les plantes baixes, ja que l’experiència de l’espai urbà i el significat dels espais 

singulars es componen de l’ús de les instal·lacions localitzades en el respectiu context 
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vital. D’això s’ha de distingir la percepció i la comprensió de situacions urbanes 

històriques que promociona el turisme. 14 

Actualment, si s’ha de destacar una característica de l’espai públic en els centres 

històrics és la d’un plantejament més complex, caracteritzat per la implicació de les 

activitat i la interacció amb equipaments situats estratègicament. Les característiques 

urbanes específiques del centre històric  fan de la utilització de l’espai públic un 

“element de consum per part del ciutadà en el sentit més ampli, fan que l’espai públic 

tingui el caràcter d’equipament en els seus aspectes més culturals i de lleure, la qual 

cosa significa necessàriament la consideració d’activitats lúdiques en la seva 

ordenació. 15 

 

ESTAT DE L’ART 

Hi ha molta literatura en relació als centres històrics, segurament degut a la seva llarga 

vida,  la seva ubicació i complexitat de l’espai i al seu simbolisme. 

Els estudis realitzats s’hi aproximen des de vàries perspectives, on els temes més 

recurrents són  les intervencions, problemàtiques físiques i socials, la gestió 

administrativa, la participació ciutadana, l’accessibilitat i la sostenibilitat. 

En el desenvolupament d’aquesta tesis ens hem centrat en una part dels centres 

històrics, en el seu espai públic, i hem analitzat l’ús que se’n fa en el cas de ciutat vella 

de Barcelona. 

 

S’estructura l’estat de l’art de lo general a lo específic. Començant per estudis 

referents a l’espai públic, als col·lectius, usuaris i activitats d’aquest espai, i després en 

investigacions dedicades a l’àmbit d’estudi escollit, la ciutat històrica de Barcelona. 

A continuació s’apunten alguns dels estudis i investigacions realitzades, que ens 

serviran com a base pel desenvolupament de la investigació proposada. 

                                                             
14 C. KIRSHENMANN, JÖRG. Vivienda y espacio público. Rehabilitación urbana y crecimiento 

de la ciudad. Editorial Gustavo Gili. 1985. 

15 CABRERA I MASSANÉS, PERE. Ciutat Vella de Barcelona: Memòria d’un procés urbà. Ara 

llibres, SL. Març 2007.  
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L’espai públic 

 

A l’hora de definir l’espai públic, des de la perspectiva del punt de vista dels col·lectius 

que en fan ús, trobem un estudi realitzat en el Seminari sobre espai públic en el CCCB 

(Centre de Cultural Contemporània de Barcelona) Apunts sobre espai públic i 

ciutadania a Barcelona en el marc de les noves polítiques urbanes, de l’autor Joan 

Subirats. 

En ell, es defineixen 3 tipus d’espais públics: 

•  Espai-vida:  

Han d’existir espais a la ciutat, que tinguin consideració d’espais vitals, i per tant que 

en puguis disposar de manera incondicionada (dins dels límits naturals de deixar espai 

suficient als altres i de no fer malbé aquest espai de tots). En aquests espais s’hauria 

d’evitar o limitar molt la instal·lació d’activitats mercantils que en restringeixen l’ús 

(exemple: Collserola,  parcs,…)  

•  Espai polític i social: 

Espai com dret ciutadà. En aquest cas els usuaris d’aquest espai podrien tenir certes 

obligacions i restriccions d’us, ja que es tracta d’espais més acotats, on els 

solapaments de les activitats en dificulten l’ús, i on tothom ha  de garantir que se’n fagi 

un us eficient. Tothom té dret a tenir a la vora de casa seva un espai d’aquesta mena, 

però sotmès a les condicions d’us que se’n derivin. La prioritat serà sempre social, tot i 

que pot permetre usos mercantils condicionats a que no se’n derivin restriccions del 

dret  

•  Espai negoci (públic de rendibilitat mercantil):  

Condicionants temporals;  rendibilitat econòmica que derivi en benefici pel barri i la 

ciutat; condicions que en garanteixin l’ús dels veïns (o d’altres col·lectius específics) de 

manera prioritària. 

En aquest punt, ja es deixa entreveure una possible problemàtica en l’ús de l’espai 

públic dels centres històrics. La multiplicitat d’usos que s’hi produeixen, pot provocar 

conflictes entre els diferents col·lectius d’usuaris, ja que degut a les seves petites 

dimensions, i a l’alt nivell d’activitat, costa trobar un punt d’equilibri entre l’espai vida, 

l’espai polític i social i l’espai negoci. 

Una possible solució és la proposada en el Plan Especial de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental de actividad urbanística de Sevilla. (Agència d’Ecologia 

Urbana de Barcelona, 2006) i que es basa en una ordenació de l’espai urbà en tres 

nivells.  
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Es tracta de redistribuir les funcions pròpies del sistema, actualment molt concentrades 

en superfície, de manera que el subsòl i l’altura assumeixin part d’aquestes funcions 

amb la finalitat de fer més eficient el conjunt del sistema. 

L’aplicació del urbanisme dels tres nivells mostra les interrelacions que s’estableixen 

entre els diferents eixos del model de sostenibilitat. 

Figura 8. Esquema urbanisme en tres nivells 

 

Font: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de Actividad Urbanística de Sevilla 

 

Ús de l’espai públic 

Pel que fa a l’ús de l’espai públic, el llibre L’espai públic: Ciutat i Ciutadania, de Jordi 

Borja i Zaida Muxí, tracta  el tema dels seus usos socials, emfatitzant que el fet més 

rellevant per garantir l’ús per part de tothom és la diversitat; diversitat de funcions i 

d’usuaris. 

“L’espai quotidià és el dels jocs, de les relacions casuals amb els altres, del recorregut 

diari entre les diverses activitat i de l’encontre; aquest espai coincideix amb l’espai 

públic de la ciutat.” 

Des del punt de vista de la quotidianitat de l’ús de l’espai públic, en la tesis del Màster 

Universitari en Gestió i Valoració Urbana La incorporación de la experiencia cotidiana 

en el análisis urbano d’Adriana Ciocoletto  s’arriba a una sèrie de conclusions 

interessants pel desenvolupament d’aquesta tesis. 

En primer lloc es puntualitza que en la pràctica urbanística des de la dècada dels 60 

fins a l’actualitat, s’ha generat la visió de la vida quotidiana des d’una concepció 
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exclusivament productiva, deixant de banda especialment les activitats relacionades 

amb la cuida i la reproducció de la vida. 

Emfatitza la importància de saber què preguntar per detectar els problemes o les 

oportunitats, i segons el context, resoldre-ho ajustant-se a la realitat socio-espacial 

específica. 

Defineix com a pregunta clau: Què incideix en l’ús i la convivència de l’espai? 

Identifica el factor de la relació entre el tipus de comerç i l’espai públic, i el defineix 

com a determinant a l’hora de promoure vida al carrer, fent que adquireixi un rol 

fonamental a l’hora d’analitzar els barris i proposar actuacions. 

Per últim, introdueix el concepte d’habitabilitat de l’espai públic com a factors dels que 

disposa un determinat espai que fan que les persones vulguin estar-hi. 

 

En una altre tesis del mateix màster, Vivir Gracia, de Rocío Isabel Andrada, trobem 

una descripció de les activitats que es realitzen en l’espai públic, i es divideixen en tres 

categories: 

 

Les activitats necessàries, que inclouen les que són més o menys obligatòries com ara 

anar a l’escola, a la feina, sortir a comprar, esperar l’autobús, a una persona..., on les 

persones implicades estan obligades a participar i en general són les relacionades a 

les feines quotidianes. La major part d’aquestes activitats estan vinculades amb l’acció 

de caminar, i es  realitzen durant tot l’any, sent més o menys independents de l’entorn 

ja que els participant no tenen elecció. 

 

Les activitats opcionals, són les es participa si es vol o si ho permet el lloc. Per 

exemple, passejar, sentar-se i prendre el sol... Aquestes activitats només es realitzen 

si les condicions externes són favorables, con el temps i llocs hi conviden, fet pel qual 

depenen en gran mesura de les condicions físiques externes. 

Quan els ambients exteriors són de poca qualitat, només es porten a terme les 

activitats necessàries. 

Quan són de bona qualitat, les activitats necessàries es duen a terme més o menys 

amb la mateixa freqüència, però tendeixen a durar més, ja que les condicions físiques 

són millors i també s’ofereixen una sèrie d’activitats optatives, ja que el lloc convida a 

la gent a parar-se, asseure’s, menjar, jugar... 

 

Les activitats socials són totes les que depenen de la presencia de les persones a 

l’espai públic (jocs infantils, activitats comunitàries, contactes de caràcter passiu , és a 

dir, veure i escoltar altres persones). 
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Aquestes activitats es podrien anomenar també “resultants” ja que en la majoria dels 

casos deriven d’activitats lligades a les altres dos categories, es desenvolupen en 

connexió amb les altres activitats perquè les persones estan  en el mateix espai, es 

troben, es creuen o simplement estan a la vista. 

Les activitats socials es produeixen de manera espontània, com a conseqüència 

directa de que la gent deambula i està en els mateixos espais, es reforcen 

indirectament quan a les activitats necessàries i opcionals se’ls proporciona millors 

condicions en els espais públics. Una activitat social es produeix cada vegada que 

dues persones estan juntes en el mateix espai. 

Per últim, puntualitza que les activitats funcionals, recreatives i socials s’encreuen en 

totes les combinacions imaginables. 

 

Per tenir una visió quantitativa de l’ús de l’espai públic a Barcelona es cita l’estudi 

realitzat pel Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politènica de 

Catalunya: The Social and economic attractiveness of the urban environment: an 

exercise in the valuation of public space in Barcelona (2003), que presenta un anàlisis 

integral de la diversitat dels usos de l’espai públic i de l’ús que principalment en fan els 

ciutadans: l’ús peatonal. 

Es valora l’espai públic de la ciutat de Barcelona: mesurant la intensitat d’ús peatonal 

dels carrers i places de Barcelona, establint la diversitat d’ús de l’espai públic de la 

ciutat, i avaluant globalment i detalladament la qualitat d’aquests espais públics, 

diferenciant l’opinió dels residents de la dels no residents. 

Es treballa a partir d’una enquesta incloent tant residents com no residents. 

Intensitat d’usos de l’espai públic: La distribució espacial de la intensitat peatonal 

mostra un clar predomini de les zones centrals, amb el casc antic en primer lloc, seguit 

de l’Eixample, amb més de 1000 vianants/hora. 

A partir de la informació de camp, han estudiat els factors determinants de la 

distribució espacial de la intensitat d’us i destaca la casi nul·la correlació entre la dita 

intensitat i la densitat residencial (R=0,088). En canvi entre les variables que 

manifesten una clara incidència destaca la superfície de comerç al menor (R=0,732), 

el nombre d’establiments d’oci (R=0,673), de despatx professionals (R=0,555), així 

com de terciari (R=0,520). 

Diversitat d’usos de l’espai públic: Els usos no residencials es concentren (amb 

proporcions superiors al 80%) als voltants de la Plaça Catalunya (Peli, Passeig de 

Gràcia, Rambla Catalunya), Diagonal, alguns espais del barri Gòtic, així com la resta 

de Ciutat Vella. 
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En canvi, els usos residencials es concentren en algunes zones del Raval, interior de 

la Barceloneta, el Clot la Verneda, Sant Andreu, Trinitat, Verdum, així com altres zones 

dels districtes d’horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 

L’estructura dels usos de l’espai públic varia acusadament entre els residents i els no 

residents: Pel que fa ús de l’espai públic per motius laborals, els no residents (un 43%) 

destaquen molt per sobre dels residents (18%). Obtenen un resultat equilibrat als usos  

de l’estudi (16,5% dels no residents vs 14,8% de residents) així com el d’oci i cultura 

(26,1% residents vs 24,1% no residents). En canvi, per compres quotidianes (81,7% 

residents vs 21,9% no residents) i gestions (58,8% - 18,6%) el predomini d’ús dels 

residents sobre els no residents és molt acusat. 

Diversitat d’usos per districte: Del total de la mostra estudiada per districtes, Ciutat 

Vella (70% no residents) i les Corts (61%), denoten un clar predomini de l’ús no 

residencial de l’espai públic sobre els usos realitzats pels residents. 

Atractiu de l’espai públic: L’atractiu mig de l’espai públic per districtes destaca per 

sobre la mitjana de la ciutat, el districte de les Corts (71,32 punts sobre 100), quedant 

Ciutat Vella en la cinquena posició amb una valoració de 67,24 sobre 100. 

En l’atractiu per tipus d’ús de l’espai públic, Ciutat Vella obté resultats per sobre la 

mitjana de Barcelona en els usos de Treball, atractiu comercial i  atractiu lúdic. 

Quedant per sota la mitjana en l’atractiu residencial. 

 

Ciutat Vella 

 

Dels estudis que tracten sobre el districte de Ciutat Vella de Barcelona, també trobem 

una gran varietat de temes. 

L’anàlisi més complert del centre històric de Barcelona, és el realitzat per Joan 

Busquets et alt., una recerca aplicada que es basa en l’estudi de Ciutat Vella i la seva 

transformació moderna.  

Amb les variables urbanístiques rellevants de l’any 2000, es tracten i defineixen valors 

que ens serveixen de base per l’estudi proposat. Entre ells hi trobem les densitats 

(habitatges, equipaments...), els valors de la centralitat i els districtes funcionals. 

Referent a les densitats de Ciutat Vella, les calculen i grafien, però les dades que 

presenten no  consideren l’espai públic. 

 

A continuació es mostren els plànols que ens han servit d’orientació. Al realitzar la 

revisió bibliogràfica pel treball de camps, moltes d’aquestes dades s’han actualitzat a 

dates més actuals. S’han tingut en compte les densitats d’activitats que podrien 
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generar repercussions en l’espai públic, es a dir, l’activitat terciària, intensitat 

d’equipaments i intensitat residencial. 

 

Començant per la intensitat d’activitat terciària, es bastant homogènia al llarg del 

districte però amb unes grans concentracions al llarg de tres eixos dominants:  

La Rambla, via Laietana i l’eix Pelai - Pl Catalunya – Trafalgar. Ferran i Portal de 

l’Àngel, en general la zona del Gòtic Nord. Una sèrie de punts separats al llarg de les 

vores ( Paral·lel, Ronda St. Antoni i Moll de la Fusta. 

 

Figura 9. Intensitat terciària 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

Pel que fa a la intensitat d’equipaments, estan repartits de manera homogènia al llarg 

del districte però hi destaquen unes zones “buides” a  la part central del Raval i del 

sector Oriental. 
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Figura 10. Intensitat d’equipaments 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

Respecte a l’ús, aquests es troben disseminats al llarg del districte, degut a la seva 

mida més reduïda que la dels equipaments històrics. S’han introduït equipaments 

culturals i de serveis de barri, en detriment dels religiosos. 

Figura 11. Ús dels equipaments 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 
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I per últim, la intensitat residencial, en el plànol es demostra el caràcter fortament 

residencial que encara manté el casc històric de Barcelona, amb només petites àrees 

on la intensitat de l’habitatge baixa notablement. 

 

Aquest buits residencial corresponen bàsicament a zones on s’ubiquen grans 

equipaments o grans eixos terciaris com ara Via Laietana, Pl. Catalunya, Drassanes... 

 

Figura 12. Intensitat Residencial 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

Pel que fa als valors de la centralitat i amb els “rols” que exerceix Ciutat Vella en 

l’actualitat. La dimensió simbòlica del llegat històric i la seva vocació de 

centre,permeten retenir moltes funcions direccionals, terciàries i culturals. Aquestes 

han introduït un teixit d’altres funcions, que li atorguen un paper important dins del 

sistema metropolità, sense deixar de banda les funcions de residència i els petits 

serveis. 

 

L’anàlisi l’han realitzat en base a tres grans centralitats: la turística, la simbòlica i la 

terciària. 
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La centralitat turística : Aquest plànol mostra la superposició dels grans equipaments 

amb atracció turística i els hotels. Hi destaquen dues zones: La Rambla i el Front 

Litoral; el barri gòtic. 

Figura 13. Centralitat turística 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

Centralitat simbòlica i institucional: Una bon nombre de les institucions més 

representatives del país i de la ciutat, polítiques, econòmiques, socials, culturals o 

religioses es troben al cor del casc històric. 

Figura 14. Centralitat simbòlica i institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 
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Centralitat terciària: Aquest plànol es mostra la centralitat terciària, és a dir, la 

concentració d’oficines i de comerços. En ell es defineixen tres eixos: Vores nord 

(Pelai, Pl Catalunya, Trafalgar), Rambla i Via Laietana. Antics camins ( Boqueria, Sant 

Pau, Hospital, St Pere...) i camins de nova obertura ( Ferran i Nou de la Rambla. 

Figura 15. Centralitat terciària 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

Aquest marcat caràcter de centralitat, juntament amb l’atractiu  turístic i amb les zones 

encara residencials, pot generar una saturació d’usos per un espai públic  físicament 

reduït. 

 

I per últim, s’identifiquen diferents “districtes funcionals” amb els quals tracten 

d’explicar els papers específics diferencials que desenvolupen els diversos sectors del 

casc antic.  

 

Hi ha usos dominants –econòmicament i/o espacialment- i també usos complementaris 

com ara la residència en molts indrets.  

 

S’afirma la importància  de la compatibilitat dels diferents usos amb el patrimoni 

edificat que els fa possibles. 
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Es constata que determinats espais s’han especialitzat en un determinat ús, o en la 

combinació de determinats usos específics, assignant  uns rols singulars a Ciutat 

Vella. D’aquest plànol destaca la importància del barri Gòtic, on hi trobem superposats 

diferents usos dominants en una amplia zona de la seva superfície. 

 

Figura 16. Districtes funcionals

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

En l’estudi de la morfologia urbana de Ciutat Vella, ens interessa l’evolució del traçat 

viari a l’interior del centre històric.   

 

Aquestes dades ens han permès identificar el període de formació  dels espais lliures, 

com a buits urbans, el negatiu dels espais edificats. 
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Figura 17. Evolució del traçat viari 

 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 

 

Una de les característiques que defineixen bé els centres històrics és el gran nombre i 

la diversificació d’espais públics, molts del quals de gran qualitat, i la permanència del 

llocs d’aquests espais al llarg del temps, que moltes vegades es van refent sobre si 

mateixos prenent diferents conformacions segons els moments històrics. 

S’identifica l’espai públic del carrer antic com al negatiu de les cases, el qual queda 

definit per la línia de façana que correspon al llindar entre parcel·la i carrer. 

 

Per identificar els espais que no han sofert transformacions físiques importants, en 

l’apartat de Transformacions de Ciutat Vella, trobem un plànol amb la superposició de 

les transformacions que ha patit entre els anys 1842 i 2000. 

 

En ell s’observen les àrees que no han estat transformades. Aquesta dada, juntament 

amb els últims plànols, ens han permès centrar el nostre estudi en espais públics 

històrics que han mantingut la seva forma física, o almenys la dels seus límits, al llarg 

dels anys. 
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Figura 18. Superposició de les transformacions 2000-1842 

 

Font: Ciutat Vella de Barcelona, un passat amb futur. 
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Des del punt de vista dels usuaris de l’espai públic, la tesis del doctorat d’urbanisme 

Superposición  de  realidades. Colectivos minoritarios en el espacio público de Ciutat 

Vella. Barcelona. De l’autora Mari Carmen Tapia, identifica les àrees del districte 

utilitzades pels col·lectius minoritaris com a punt de trobada, relacionant-los amb les 

àrees residencials on es concentren i els nous espais públics.  

 

Figura 19. Superposició de dinàmiques. Àrees de trobada i nous espais públics. 

 

Font: Tesis del doctorat d’urbanisme Superposición  de  realidades. Colectivos minoritarios en el espacio 

público de Ciutat Vella. Barcelona. (Mari Carmen Tapia), 

 

Destaca el barri Gòtic per la seva absència. Ja que la majoria de col·lectius minoritaris 

es troben al barri del Raval o del Casc Antic. 
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CAS D’ESTUDI: CIUTAT VELLA, BARCELONA 

 

Dades generals 

Ciutat Vella és el centre històric de Barcelona, i correspon a un dels 10 districtes en 

que està dividida la ciutat. Administrativament està formada per quatre barris: El Raval, 

el Gòtic, El Casc antic i la Barceloneta. 

La centralitat de Ciutat Vella, tant històrica com geogràfica, converteix el districte en el 

punt neuràlgic de la ciutat. Es tracta d’un lloc particular, que compta amb una alta 

heterogeneïtat social i considerable densitat de població.   

Ciutat Vella compta amb una superfície de 4,2 km2 i una població de 104.056 

habitants. 

Figura 20. Superfície Ciutat Vella 

Font: Foment de Ciutat Vella 

La densitat de població és de 25.446 habitants per quilòmetre quadrat, molt superior 

respecte la mitjana; a Barcelona la densitat de la qual és de 16.175 habitants per 

quilòmetre quadrat.  

Figura 21. Densitat Ciutat Vella  

Font: Foment de Ciutat Vella 
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Hi viu el 7% de la població de Barcelona i prop del 40% de la població és estrangera. 

En el seu conjunt, el districte concentra més del 17% dels residents estrangers que hi 

ha a Barcelona. Les tres principals nacionalitats estrangeres i el percentatge sobre el 

total de població del districte són: Pakistan 5,9%, Marroc 4,2% i Filipines 3,8%.  

Demogràficament, l’arribada d’immigració ha afavorit la disminució de la mitjana d’edat 

de la població del districte de Ciutat Vella a 41 anys; tant la taxa de gent gran com la 

taxa de natalitat són una mica inferiors respecte la mitjana de la ciutat. 

Figura 22. Població per nacionalitat 

 

Font: Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona. 2011 

 

Figura 23. Població immigrada a Ciutat Vella 

 

 

 

 

 

 

Font: Foment de Ciutat Vella 

Figura 24. Població per sexe 

 

Font: Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona. 2011 

 

TOTAL % Espanyola % Estrangera %

1.615.985 100 1.336.255 82,7 279.724 17,3

104.056 100 60.777 58,4 43.276 41,6

264.997 100 217.519 82,1 47.477 17,9

182.771 100 146.278 80 36.493 20

82.340 100 72.141 87,6 10.199 12,4

144.791 100 128.275 88,6 16.516 11,4

121.430 100 102.396 84,3 19.033 15,7

169.512 100 147.239 86,9 22.273 13,1

167.548 100 139.209 83,1 28.339 16,9

146.956 100 127.077 86,5 19.879 13,5

231.584 100 195.344 84,4 36.239 15,610. Sant Martí

4. Les Corts

5. Sarrià-Sant Gervasi

6. Gràcia

7. Horta-Guinardó

8. Nou Barris

9. Sant Andreu

BARCELONA

1. Ciutat Vella

2. Eixample

3. Sants-Montjuïc

Població de Barcelona per nacionalitat

Per districtes. 2011

Districtes

TOTAL % Homes % Dones %

1.615.985 100 768.349 47,5 847.636 52,5

104.056 100 54.967 52,8 49.089 47,2

BARCELONA

Ciutat Vella

Població per sexe 2011
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Pel que fa a la població per grups d’edats, el districte de Ciutat Vella és el que té 

menys nens, més adults joves i menys adults grans respecte a la resta de districtes de 

Barcelona. 

Figura 25. Població per grups d’edat 

 

Font: Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona. 

 

Respecte al mobiliari urbà, cal comentar que a Ciutat Vella, el nombre de zones de 

jocs infantils i de zones d’esbarjos per a gossos és només d’aproximadament el 3% 

dels de la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, destaca l’alt nombre de jardineres, i de places d’estacionament per a 

taxis. 

Figura 26. Mobiliari urbà a Ciutat Vella 

 

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

Nens Joves Adults joves Adults grans Gent gran

(0-14 anys) (15-24 anys) (25-39 anys) (40-64 anys) (65 anys i més)

1.615.985 100 198.391 12,3 144.105 8,9 406.073 25,1 530.525 32,8 336.891 20,8

104.056 100 11.164 10,7 9.667 9,3 36.525 35,1 30.821 29,6 15.879 15,3

264.997 100 28.643 10,8 22.305 8,4 68.077 25,7 87.764 33,1 58.208 22

182.771 100 21.262 11,6 16.719 9,1 48.398 26,5 60.720 33,2 35.672 19,5

82.340 100 9.622 11,7 7.884 9,6 18.338 22,3 27.696 33,6 18.800 22,8

144.791 100 22.574 15,6 14.470 10 29.653 20,5 47.449 32,8 30.645 21,2

121.430 100 13.746 11,3 9.697 8 33.279 27,4 39.032 32,1 25.676 21,1

169.512 100 20.588 12,1 14.525 8,6 39.511 23,3 55.826 32,9 39.062 23

167.548 100 21.364 12,8 15.452 9,2 39.210 23,4 53.052 31,7 38.470 23

146.956 100 18.987 12,9 13.257 9 35.670 24,3 49.971 34 29.071 19,8

231.584 100 30.441 13,1 20.129 8,7 57.412 24,8 78.194 33,8 45.408 19,6

7. Horta-Guinardó

8. Nou Barris

9. Sant Andreu

10. Sant Martí

1. Ciutat Vella

2. Eixample

3. Sants-Montjuïc

4. Les Corts

5. Sarrià-Sant Gervasi

6. Gràcia

% %

BARCELONA

Població de Barcelona per grups d'edat

Per districtes. 2011

Districtes TOTAL % % % %

BARCELONA 1. CIUTAT VELLA % CV / BCN

4.492 949 21,1

3.535 335 9,5

1.785 103 5,8

32.613 1.746 5,4

733 28 3,8

7.030 349 5

119 3 2,5

404 47 11,6

183 22 12

1.163 272 23,4

657 55 8,4

1.627 100 6,1

301 22 7,3

Mobiliari urbà al districte. 2010

Places estacionament de taxis

Jardineres

Terrasses de bars

Bústies de correus

Bancs públics

Àrees jocs infantils

Rètols civics

Espais esbarjo, gossos i pipicans

Quioscos de premsa

Parades de taxis

Quioscos de venda de l'ONCE

Fonts públiques

Fonts ornamentals
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De la taula següent, sobre contenidor i papereres, destaca  el nombre de contenidors 

de recollida comercial enfront els de recollida domiciliaria. 

Mentre a Barcelona, els contenidors per als domicilis dupliquen el nombre dels 

comercials, a Ciutat Vella, els comercials casi  tripliquen el nombre dels contenidors de 

recollida domiciliaria. 

Figura 27. Contenidors i papereres a Ciutat Vella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona. 

 

Respecte  a habitatge  destaquem que  és el districte amb major pes relatiu dels 

habitatges de lloguer (57,9% en total, per una mitjana del 28,5% a Barcelona). Pel que 

fa a la tipologia de finques, a Ciutat Vella el 44,6% d’edificis són de tipologia mixta 

d’habitatge familiar amb locals, el percentatge més elevat després de l’Eixample. 

 

Com s’ha comentat i es pot observar en les dades, al districte de Ciutat Vella l’ús 

residencial hi és molt present. Al tractar-se d’un districte amb uns usos i funcions 

característics, els veïns mantenen reivindicacions perquè no perdi, o en algun cas 

pugui recuperar, l’essència de barri. 

Per aquest motiu, al districte hi trobem un gran nombre d’associacions de veïns. Sense 

oblidar a les de comerciants, amb objectius oposats, que defensen un del barri gòtic 

com a centre comercial obert.Les que destaquem a continuació, són associacions que  

tenen seu i treballen pel centre històric de Barcelona. 

 

Xarxa veïnal de Ciutat Vella 

Impulsada per la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), la 

Xarxa veïnal de Ciutat Vella és una iniciativa autogestionada i independent de les 

administracions públiques que té com a objectiu l’optimització dels recursos i 

coneixements de les diferents organitzacions a través de diferents formes d’articu lació 

i de treball en xarxa. Es tracta d’una xarxa amb voluntat de consolidar-se en el temps 

BARCELONA 1. CIUTAT VELLA % CV / BCN

73.999 6.428 8,7

50.659 4.828 9,5

28.622 1.284 4,5

12.884 3.109 24,1

3.053 147 4,8

3.062 144 4,7

3.038 144 4,7

23.340 1.600 6,9

Contenidors recollida vidre

Contenidors recollida paper/cartró

Contenidors recollida envasos

Papereres

TOTAL

Contenidors

Contenidors recollida domiciliària

Contenidors recollida comercial

Contenidors i papereres al districte. 2010
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com una eina d’intercanvi de coneixements, i d’enfortiment del paper polític per tal 

d’esdevenir interlocutora de l’Administració. 

 

Associació de veïns i veïnes del casc antic. 

L’associació de Veïns i Veïnes del Casc Antic fundada l’any 1974 ha tingut un paper 

important en la lluita veïnal per millorar les condicions de vida al barri.         

S’ha implicat en la defensa d’un barri més habitable i sostenible, en la promoció del 

petit comerç i de proximitat com a eix vertebrador de la vida  comunitària. 

Es consideren un actor polític en l’àmbit veïnal, sent el principal interlocutor amb els 

mitjans de comunicació per tal d’informar o denunciar.  

La seva tasca és la de mediar entre els veïns i la administració i resoldre els conflictes 

i reivindicacions  mitjançant un diàleg permanent amb el districte. 

Principals   objectius   de   l’associació: 

Defensar els interessos generals del barri en tot el que respecte a el urbanisme, 

habitatge, medi ambient, educació, sanitat, serveis socials, gent gran, joventut, 

consum solidari … 

Recollir les reivindicacions dels veïns tant individuals com col·lectives 

Interlocutar amb l’administració per tal de resoldre els problemes dels veïns. 

Fomentar la participació veïnal, mitjançant  les activitats culturals (festes, diades, etc...) 

així com en les reunions temàtiques obertes que tracta l’AVV periòdicament. 

Teixir xarxa amb altres entitats del barri per fer front a temes molt candents com 

l’assetjament immobiliari (Arquitectes sense fronteres, Veïns en Defensa de la 

Barcelona Vella i Unió de Botiguers de Sant Pere Més Baix) 

 

Associació de veïns i veïnes del barri gòtic. 

“Treballem  en equip en la defensa dels valors que comporta el diàleg i la participació, 

per trencar així, l’aïllament individual i crear vida comunitària al barri.” 

Defensen el veí i la veïna, els verdaders portadors de valor afegit, en un barri on els 

interessos econòmics del sector turístic l’han transformat en un parc temàtic. 

Assessoren a persones  afectades pels apartaments turístics i per l’assetjament 

immobiliari, a l’hora, que treballen en la defensa de la convivència a l’espai públic. 

Reivindiquen  què l’espai públic sigui veritablement d’ús públic, i no privat, com passa 

amb moltes de les nostres places ocupades per les terrasses dels bars i restaurants.  

Un dels eixos principals de l'Associació, és organitzar activitats populars i 

reivindicatives, al espai públic, des del 2009, com ara calçotades o castanyades. 
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Conscients  de la seva responsabilitat participen a les Audiències Públiques i al 

Consell del Barri, per fer arribar les peticions i necessitats dels ciutadans del barri a 

l’administració pública. 

 

Espai Social Magdalenes  

L'Espai Social de Magdalenes és un projecte que té per objectiu fomentar l'autogestió, 

així com promoure i allotjar iniciatives que garanteixin l'exercici i la defensa d'aquells 

drets que no es troben actualment garantits en les polítiques vigents: dret a l'habitatge, 

dret a la ciutat, dret a la 

llibertat de moviments de les persones migrants, dret a la participació política i dret al 

lliure accés i producció de cultura. 

L'ES de Magdalenes ha esdevingut des de la seva creació un projecte públic obert als 

moviments socials i al teixit associatiu del barri. Aquest espai ha generat xarxes i 

iniciatives culturals i polítiques des de les quals s'han articulat i s'articulen respostes i 

solucions a les problemàtiques i reptes socials que experimenta actualment el centre 

històric de Barcelona: la creixent gentrificació, l'assetjament immobiliari, la pressió 

turistificadora, l'èxode poblacional i d'activitats, i el debilitament de les xarxes socials 

existents i d'acollida de població nouvinguda. 

Així doncs, l'ES Magdalenes ha esdevingut un espai de trobada d'associacions 

veïnals, moviments en defensa del dret a l'habitatge (VdeVivienda, Taller contra la 

Violència Immobiliària i Urbanística), moviments en defensa dels drets de les persones 

migrants (Espai de Desobediència a les Fronteres) així com d'iniciatives que promouen 

l'ús del programari lliure i aposten per un accés no restrictiu a la producció i distribució 

cultural. 

 

Veïns en defensa de Barcelona Vella 

Fundat al 1995 com a associació de ciutadans i professionals que s'ocupa 

exclusivament de les reformes arquitectòniques-urbanístiques i les seves 

conseqüències per Ciutat Vella. La seva activitat principal és informar als ciutadania 

dels projectes de remodelació, també organitzen debats sobre els projectes polèmics i 

col·laboren amb la premsa. Publiquen de manera irregular la revista PERILLEM, 

vídeos i fotos que documenten l' estat de les vivendes en els barris afectats i l' 

enderrocament d' edificis de valor històric-artístic 

Entre d’altres. 

 

 

http://bcn.vdevivienda.net/
http://www.sindominio.net/violenciaurbanistica
http://www.sindominio.net/violenciaurbanistica
http://www.sindominio.net/desobeint
http://www.mediafire.com/download.php?zeun1m1nnhg
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Pel que fa a les associacions de comerciants, cal destacar Barna Centre que  va 

néixer al 1973 de la mà d’un grup de comerciants i empresaris del Barri Gòtic amb 

l’objectiu de recuperar el centre històric de la ciutat i promocionar-lo com un espai 

privilegiat per l’activitat comercial. Anys més tard, va agafar un nou impuls en aglutinar 

les 18 Associacions de Comerciants del Barri Gòtic sota una única organització. Al 

novembre del 1989 va quedar constituïda l’actual Federació d’Associacions de Barna 

Centre. 

Els següents objectius són el present de Barna Centre i també el seu futur com a 

centre comercial urbà: 

Potenciar davant del visitant la idea de centre comercial a cel obert, amb la instal·lació 

a les entrades de la nostra zona de banderoles identificatives de benvinguda a la zona 

de Barna Centre. 

Aconseguir una unitat perceptiva de la zona de Barna Centre. 

Seleccionar i promocionar uns referents singulars. 

Accions de dinamització i de promoció del barri i del seu comerç. 

Accions de gestió, estructura i altres serveis al comerciant. 

 

Figura 28. Imatge pancarta de l’associació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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El Turisme 

Ciutat Vella actua com una destinació dins la destinació Barcelona; és un punt 

neuràlgic i simbòlic, un districte dens, complex i canviant en el que s’hi produeixen part 

dels efectes més importants (beneficis i prejudicis ) que genera el turisme a Barcelona. 

En el si del districte  es concentra el principal llegat patrimonial, històric i artístic de la 

ciutat. Integrant una pluralitat considerable d’elements atractius i diversos serveis, tant 

pel visitant com pel ciutadà de Barcelona.   

A més de concentrar una alta densitat de població i d’un alt índex d’immigració, 

conjuntament amb d’altres tendències sociodemogràfiques, també  hi ha una alta 

densitat turística; per tot això, el teixit social d’aquesta part de la ciutat és especialment 

heterogeni i complex.   

Segons  un estudi d’opinió de la ciutadania encarregat per l’Oficina del Pla Estratègic, 

tres de cada deu barcelonins consideren que viuen a un barri on hi ha molts turistes, 

mentre que a Ciutat Vella ho creuen nou de cada deu.  

 

La coexistència en un espai relativament reduït d’individus diversos (que tenen 

interessos, hàbits i objectius molts diversos), fa que la congestió s’hagi convertit en 

una problemàtica al districte. Hi ha una certa  competència en temes d’usos d’espai i 

temps entre els diversos tipus d’individus que freqüenten els barris. 

Els canvis d’hàbits i usos que es produeixen a l’espai públic, sovint compliquen la 

convivència entre els residents del districte, raó per la qual es considera que hi ha un 

desequilibri evident entre els cost que suposa viure en un entorn turístic com Ciutat 

Vella i els beneficis que se n’aprecien.   

La massificació a l’espai públic a causa de l’alta presència de grups de visitants, de 

vehicles d’ús turístics (go-cars i tricicles, entre d’altres), la venda ambulant al carrer, la 

brutícia i el soroll, especialment a les nits, són alguns dels problemes que més 

molesten als veïns del districte; aquest conjunt d’elements dificulten el passeig i 

benestar dels vianants, siguin turistes o barcelonins.  

 

Per a tots aquests motius i complexitats, el districte compta amb un Pla Estratègic de 

Turisme que té com a objectius l’ordenació i/o control dels diferents impactes directes i 

indirectes que es donen en àmbits com la mobilitat, la sobre-ocupació de l’espai públic, 

l’habitatge, l’activitat econòmica o la prevenció i la seguretat.  

 

Pel que fa a la millora de l’espai públic, existeixen diverses actuacions que ja estan 

treballant per a la gestió i ordenació del turisme, entre les que es destaquen la Taula 

Interdepartamental de la Rambla, les actuacions de reordenació dels autocars de la 
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Via Laietana i les zones de pacificació del trànsit (Zones 30), el control i ordenació dels 

Habitatges d’Ús Turístic, la inspecció de les botigues de souvenirs, entre d’altres. 

Figura 29. Visitants a llocs d’interès del districte 

 

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2011 

(1) Tancat per reformes del 25 de febrer al 10 d'abril de 2003. 

(2) Tancat per reformes durant l'any 2010. 

 

Pel que fa a la delimitació d’usos turístics, el Pla estratègic marca com a objectiu l’ 

aplicació i seguiment del Pla d’Usos del Districte de Ciutat Vella per una millor 

ordenació i control de les activitats turístiques. 

La planta hotelera, els habitatges d’ús turístic, els comerços (especialment els de 

souvenirs) o les activitats de venda de productes que faciliten el consum immediat 

d’aliments i begudes al carrer, són algunes de les principals activitats a regular. 

 

El Pla d’usos 

El Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del 

Districte de Ciutat Vella, més conegut com a Pla d'usos, va ser aprovat pel Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el dia 23 de juliol de 2010. 

El Pla és l'instrument urbanístic que garanteix la mixtura d'usos a Ciutat Vella, defensa 

la vida veïnal i promou la dinamització econòmica.  

2000 2005 2010

1.026.549 1.074.060 1.369.187

173.098 431.553 746.592

172.421 167.322 653.707

249.830 301.469 432.002

378.145 392.004 359.964

170.075 293.141 306.256

- - 264.572

189.265 193.243 198.972

- 67.583 179.918

61.501 94.878 113.881

- - 86.353

- - 62.103

23.470 25.288 -

1.563.493 1.346.912 1.660.261

930.000 963.146 1.054.885

818.707 551.134 192.167

103.500 169.452 113.881

Museu Marítim

Evolució visitants a llocs d'interès del districte. 2000-2010

Museus i equipaments culturals

Museu Picasso (1)

Museu d'Art Contemporani (MACBA)

Museu d'Història de Barcelona

L'Aquarium

Centre Cultura Contemporània (CCCB)

Museu d'Història de Catalunya

Arts Santa Mònica

Museu de Cera

Museu de la Xocolata

Museu de Ciències Naturals

Palau de la Virreina

Palau Güell (2)

Museu Frederic Marès (2)

Altres

Parc Zoològic

Imax

Mirador de Colom
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L'objectiu del Pla és equilibrar els usos residencials, comercials i turístics de Ciutat 

Vella per mitjà de l’ordenació de les activitats de concurrència pública tenint sempre en 

compte les repercussions sobre l’espai i el paisatge urbà. Es persegueix així el 

manteniment de la massa residencial del Districte i la convivència equilibrada entre els 

diferents usos urbans. 

Les mesures aprovades regulen les activitats següents: 

Supermercats i autoserveis, per evitar-ne la concentració 

Restaurants i activitats musicals, amb la restricció de la implantació de nous 

establiments, i se'n facilita el trasllat de llicències. Els restaurants i activitats musicals, 

d'altra banda, poden canviar d'activitat segons criteris de densitat i, així, evitar 

l'aglomeració en determinades zones. 

Hotels, amb la restricció de la implantació de nous establiments, se'n facilita el trasllat 

de llicències i se'n limita el nombre de places. 

Quant als habitatges d'ús turístic, se'n promou la concentració en edificis sense ús 

residencial. 

 

El Pla divideix el territori de Ciutat Vella en tretze zones especials, en funció de la 

densitat de població, de l'activitat preexistent, és a dir, nombre d'establiments 

existents, i de la morfologia dels carrers i del parcel·lari. 

Les tretze zones són les següents: 

Zona 1 Drassanes, front marítim, pla de Palau, carrer Ample, Ciutadella, front marítim 

de la Barceloneta i entorns de la ronda del Litoral. Aquesta zona inclou l'àrea de 

tractament específic (ATE). 

Zona 2 Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que es divideix en tres 

subzones: 

2a: Sant Pere 

2b: Santa Caterina 

2c: la Ribera 

Zona 3 Gòtic nord. Sector situat al nord del carrer de Ferran, entre Via Laietana i 

Rambla, amb l'exclusió del sector Barna Centre. 

Zona 4 Gòtic sud. Sector al sud del carrer de Ferran entre Via Laietana i Rambla, fins 

al carrer Ample. 

Zona 5 Rambla, Via Laietana, plaça Reial i Portal de l'Àngel (Barna Centre). 

Zona 6 Raval cultural. Sector nord del Raval, carrer dels Tallers, i àrea de concentració 

d'equipaments culturals. 

Zona 7 Raval oest, entre les zones 6 i 11. 

Zona 8 Raval sud. Sant Pau del Camp, carrer Nou de la Rambla. 
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Zona 9 Barceloneta. 

Zona 10 Zona portuària. 

Zona 11 Rondes. Àrees perimetrals nord i oest de Ciutat Vella. Avinguda del Paral·lel, 

rondes de Sant Pau i de Sant Antoni, carrer de Pelai i Trafalgar. 

 

Aquestes zones es classifiquen en tres graus diferents de tolerància, que van des de 

tolerància alta, a les zones on es facilitarà la implantació de determinats establiments, 

fins a les zones sense cap tolerància o protegides, on es fomentarà que es redueixin 

les activitats que tenen més impacte sobre la via pública o que generen més molèsties: 

Zones considerades protegides, on hi ha més densitat de població, més densitat 

d'activitats i un parcel·lari morfològicament més dens: 4, 7 i 8 

Zones de més tolerància, amb vials més amples, parcel·les més grans i menys 

densitat de població: 1, 5, i 11 

Zones intermèdies: 2a, 2b, 2c, 3, 6 i 9 

 

Figura 30. Zonificació Pla d’usos 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Dte Ciutat Vella 

 

Pel que fa a les activitats censades al districte, destaquem el fet que només hi hagi 3 

supermercats per aproximadament uns 100.000 veïns i veïnes del districte. 
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Figura 31. Cens de les activitats vigents al Districte 

Font: Ajuntament de Barcelona. Dte Ciutat Vella 
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Serveis i consum 

La distribució de l’activitat empresarial a Ciutat Vella es reparteix de la següent 

manera:  

Figura 32. Distribució de l’activitat empresarial a Ciutat Vella 

 

El sector dedicat al comerç  conforme gairebé la meitat del total, els sectors serveis i 

hostaleria representen l’altra meitat, deixant, en total, un marge discret pel sector de la 

indústria i l’energia. 

Pel que fa a la dinàmica socioeconòmica del districte, les activitats turístiques o 

relacionades amb turisme estan fortament presents. L’hoteleria i la restauració ocupen 

prop del 30% de l’espai productiu total del districte, amb més de la cinquena part de la 

superfície destinada a aquestes activitats.  

Segons l’anàlisi i Diagnosi de l’estat actual del districte, realitzat el setembre de 2009 

en el marc del procés de modificació del Pla d’usos a Ciutat Vella, hi ha un total de 

1.541 unitats d’activitats de comerç de proximitat, el que suposa una densitat del 13,62 

activitat per cada mil habitants, essent el Gòtic el barri del districte amb una major 

densitat. A més, comparativament amb altres districtes de Barcelona, a Ciutat Vella hi 

ha 35,4 llicències de comerç al detall per cada mil habitants, molt per sobre de la 

mitjana global de la ciutat (24,39).  

 

Hi ha una  tendència a l’especialització comercial dedicada al turisme, fet que provoca 

que alguns negocis tradicionals de la zona es tanquin per després reconvertir-se i 

adaptar-se la nova clientela, abandonat la seva activitat tradicional.  

Es tendeix a atribuir la desaparició d’establiments de proximitat a causa de la 

presència creixent de comerços dedicats al turisme. 

Els processos de transformació i desplaçament dels comerços, habitatges, pautes de 

comportament i teixit social en general obliga als veïns a adaptar els seus hàbits i 

formes de vida a una nova realitat.    
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Hoteleria i restauració ocupen prop del 30% de l’espai productiu del Districte: Ciutat 

Vella és el segon Districte de Barcelona amb més oferta d’hoteleria i restauració i té 

més de la cinquena part de la seva superfície destinada a aquestes activitats.  

El creixement del parc hoteler i d’establiments d’allotjament turístic al centre de la 

ciutat ha estat numèricament molt important en el transcurs dels darrers anys: segons 

dades de 2011, el nombre d’establiments hotelers era de 206, xifra que representa al 

voltant d’un 40% respecte la totalitat de la ciutat. De fet, Ciutat Vella és el districte de la 

ciutat que amb unes 15.000, té un major nombre de places hoteleres,  una tercera part 

aproximadament.  

 

Figura 33  . Equipaments turístics per districtes. 

 

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

 

En relació a l’activitat hotelera, el Pla d’Usos aprovat l’any 2010, estableix:  

Una restricció de nous establiments a totes les zones del Districte.  

La prohibició d’ampliar el nombre de places hoteleres.  

Es permet el trasllat d’establiments hotelers sense incrementar el nombre de places a 

les zones on la dimensió dels vials permet un millor desenvolupament de l’activitat. En 

els casos de trasllat, el 55% de la superfície podrà destinar-se a habitacions i la resta 

de l’immoble haurà de destinar-se a serveis i a zones comuns de l’hotel.  

 

Categoria TOTAL 1. Ciutat Vella 2. Eixample 3. Sants 4. Les Corts 5. Sarrià 6. Gràcia 7. Horta 8. Nou Barris 9. St Andreu 10. St Martí

309 109 99 19 19 25 2 8 1 2 25

13 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0

11 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2

118 27 46 12 9 6 0 2 0 0 16

100 41 29 1 4 15 1 1 0 2 6

35 15 10 2 2 2 1 2 1 0 0

32 19 6 3 0 0 0 3 0 0 1

18 2 3 2 2 6 0 1 0 0 2

7 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2

8 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

210 95 67 17 2 12 11 1 1 0 4

105 29 47 11 1 8 4 1 1 0 3

105 66 20 6 1 4 7 0 0 0 1

2 estrelles

1 estrelles

Pensions

2 estrelles

1 estrelles

3 estrelles

2 estrelles

1 estrelles

Hotels-Apartament

4 estrelles

3 estrelles

Hotels

Gran luxe

5 estrelles

4 estrelles

Equipament turístic

Oferta d'allotjament segons categoria per districtes. 2011
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Figura 34. Establiments Hotelers a Ciutat Vella 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. Dte Ciutat Vella. Març 2009 

 

Una altra important modalitat d’allotjament i a la vegada gran activitat econòmica 

present al districte són els habitatges d’ús turístic (coneguts com a apartaments 

turístics). 

En els darrers anys, aquesta modalitat s’ha popularitzat entre els visitants que 

acudeixen a Barcelona, sigui per raons d’oci com de negoci, generant un considerable 

increment de la seva oferta arreu de la ciutat, essent el Districte de Ciutat Vella una de 

les zones en les que més ha crescut. La coexistència en una mateixa finca d’usuaris 

d’apartaments i veïns genera certs problemes de convivència que són, encara ara, un 

problema no resolt 

 

En relació als habitatges d’ús turístic, el Pla d’Usos estableix:  

L’obligatorietat d’estar agrupats en edificis exclusius.  

Un temps de carència o moratòria de 6 anys per fer efectiu el trasllat; passat aquest 

temps, hauran de cessar. Tanmateix, es permet el trasllat de les llicències en edificis 

sense ús residencial. Els que no es traslladin podran continuar operant allà on estan 

ubicats actualment fins l’entrada en vigor de la nova ordenança que haurà de fer 

l’Ajuntament, un cop s’aprovi el Decret de la Generalitat de Catalunya.  
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En quant a la restauració, a Ciutat Vella es localitzen prop d’uns 800 establiments que 

ofereixen més de 43.000 places. Aquesta quantitat d’establiments i places representen 

el 15% i el 18% del total de Barcelona. A Barcelona, i a Ciutat Vella, existeix una 

varietat de cuines i gastronomia molt diversa, que reflecteixen el cosmopolitisme de la 

ciutat.    

 

En el sector comercial, Ciutat Vella compta amb un 10% del comerç al detall del total 

de la ciutat. El volum de l’activitat comercial es veu afavorida per la gran quantitat de 

visitants diaris a la zona.   

Els mercats del districte s’han convertit en llocs turístics importants: el mercat de Santa 

Caterina rep més de 2,4 milions de visites anuals, i el mercat de la Barceloneta al 

voltant d’1,2 milions.  

En relació a les activitats comercials, el Pla d’Usos estableix:  

Es restringeix la implantació de nous establiments alimentaris de degustació i 

establiments de plats preparats, no permetent específicament la venda de productes 

alimentaris preparats expressament per al consum immediat a la via pública.  

Es manté en vigència el Pla Especial de souvenirs.  

 

Ciutat Vella compta amb gran quantitat de dependències de les diferents 

administracions públiques, així com entitats bancàries i edificis exclusius d’activitats 

terciàries. S’ha de considerar també que a Ciutat Vella s’hi concentra el 33,6% de la 

superfície destinada a l’activitat cultural de Barcelona, fet que genera dinamisme i 

afegeix valor cultural al districte.   
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L’espai públic de Ciutat Vella: Una mica d’història. 

Abans de començar a analitzar el cas d’estudi, repassarem el que ha estat 

històricament la trajectòria de l’espai públic al centre històric de Barcelona. 

Les muralles del segle XIV, definien el contacte amb el territori d’una ciutat unitària, 

alhora que al seu interior consolidaven un teixit urbà, on hi  destacaven carrers com 

l’Ample, Avinyó, Banys Nous o Portaferrissa. Cal afegir també, altres espais importants 

per al dia a dia de la ciutat, com eren el Passeig del Born, la Plaça del Blat o la Plaça 

Nova. 

Al segle XV s’efectuen les primeres actuacions destinades a millorar l’espai públic, a 

partir de la supressió de carrers sense sortida, la correcció d’alineacions i l’enderroc de 

diverses cases per donar lloc a la Plaça del Rei (1403). 

Precisament, James S. Amelag assenyala una realitat que ja vivia la ciutat en aquells 

moments la notable densitat no feia sinó posar de relleu un dels factors més 

importants de tots els que afectaven l’organització urbana de Barcelona: la manca d’un 

centre espacial ben definit...En conseqüència, les cerimònies i festivitats locals 

gravitaven cap a zones menys congestionades de la perifèria de la ciutat. 

La concessió de Pere III de l’espai que resseguia la segona corona de muralles per a 

ús públic (1362), i la instal·lació d’institucions com la Universitat (1536), o religioses 

amb els jesuïtes a l’església barroca de Betlem (1553), havien començat a definir la 

Rambla. Però era la construcció de la Muralla de Mar, en el segle XVI, a instàncies de 

Carles I, el que completava un recinte que fins aleshores defensava parcialment 

aquesta front de la ciutat i proporcionava el primer passeig ciutadà. 

Aquesta part baixa de la ciutat, fins la construcció de la Ciutadella de Verboom (1715), 

es repartiria simètricament a banda i banda de l’eix dels Encants (actual carrer del 

Consolat de Mar) entre dues àrees: la més comercial a llevant, amb la Llotja i el Pla de 

Palau, futur Portal de Mar, acabant al convent de Santa Clara, que definia el centre 

econòmic de la ciutat; i a ponent, en l’altra àrea més aristocràtica, amb el convent de 

Framenors i les Drassanes. 

Seria entre 1714 i 1789 que Barcelona triplicaria la seva població. Aquest important 

creixement obligaria a prendre diverses mesures, tant per generar sòl per a la 

construcció de nous edificis, com per la necessitat de millorar les condicions d’ús de 

l’espai públic, cosa que comportava els primers projectes de realineació de carrers: 

Regomir, Call o el carrer Argenteria, tot millorant la visualització de l’espai urbà. 

Un espai públic d’origen medieval que fins aleshores es caracteritzava per la negació 

sistemàtica de l’espai perspectiu, on els edificis eren en general llegibles solament des 

de l’escorç, on el conjunt solament era reconstruïble des de l’exercici de la memòria, 
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de la visualització de fragments, una línia oposada a la que s’emprendria a mitjans del 

segle XVIII amb la referència de la visió des de la perspectiva i la frontalitat.16 

Era també el moment de l’enderroc de la muralla de la Rambla (1774) i les 

regularitzacions iniciades amb un projecte de l’enginyer Pedro Martín Cermeño 

permetrien la consolidació de la Rambla com a lloc de passeig i de celebració de 

mercats, alhora que amb la construcció de palaus li anirien donant la configuració que 

coneixem avui. 

Amb Carles III, l’aplicació de l’ordre (1778) sobre la supressió dels cementiris 

parroquials va donar origen a l’aparició de nous espais públics com la placeta del pi o 

la Plaça de Sant Just, entre d’altres. 

El Passeig de l’Esplanada (1802) i més endavant el jardí del General (1815), ocupant 

ambdós el buit comprès entre la ciutadella i la ciutat, donaven continuïtat al passeig de 

Muralla de Mar i esdevenen els primers espais d’esbarjo. La ciutat basculava entre dos 

centres que serien objecte d’intervenció: l’un, el geogràfic, polític i religiós, que es 

mantenia a l’interior de la ciutat en la Barcino Romana; l’altre, en contacte amb el mar, 

a l’entorn de la Duana i la Llotja. Aquest espai, porta portuària i frontissa amb el nou 

barri marítim de la Barceloneta, reafirmaria la seva centralitat el 1835 amb l’operació 

d’urbanització del Pla de Palau i la configuració del Portal de Mar de l’enginyer Josep 

Massanes. 

L’altre espai de referència que seria objectiu de la política iniciada al segle XVIII ens 

porta a considerar la primera reforma important del centre històric: l’obertura del carrer 

Ferran (1823-1848). Una obertura en línea recta, travessant la ciutat medieval, i que 

juntament amb el carrer Jaume I(1849) i el carrer de la Princesa (1853), va formar el 

primer eix transversal de la ciutat: des de la Rambla a la Ciutadella. Aquesta operació 

va suposar l’esventrament del convent de l’Ensenyança i la supressió del fossar de 

l’església de Sant Jaume, la qual va donar origen a una nova plaça en la direccional itat 

del nou eix, alhora que va provocar el gir i la nova façana de la Casa de la Ciutat de 

Josep Mas i Vila encarant-la amb el palau de la Generalitat, es definiria el centre polític 

de la ciutat (Actual plaça Sant Jaume). 

Un nou espai públic que ja podem anomenar com una de les primeres “places 

reglades”17 d’una ciutat que es caracteritzava per una manca de grans espais lliures a  

                                                             
 

16 CABRERA I MASSANÉS, PERE. La Transformació Urbana De La Ciutat Vella: 1988-1998. 

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella.  

17 CABRERA I MASSANÉS, PERE. La Transformació Urbana De La Ciutat Vella: 1988-1998. 

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella.  
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l’interior de les muralles. Només tres espais gaudien d’una dimensió important: els 

esmentats passeig de l’Esplanada, el passeig de la Muralla de Mar i la Rambla entre la 

segona i tercera muralla. 

La possibilitat d’incrementar l’espai públic provenia de les propietats de l’Església i 

l’Exèrcit: a Barcelona el decret de desamortització de Mendizábal del 1836, l’any 

posterior a la crema de convent, donaria lloc a les places Duc de Medinaceli (1844) i la 

Plaça Reial (1850), projectades per Francesc Daniel Molina, o la plaça de Sant Agustí 

o, ja més endavant, amb la cessió de la Ciutadella per la construcció d’un parc (1872), 

el primer parc públic de Barcelona, en un avançat segle XIX que constatava l’avenç 

seguint dos models d’espais urbans originaris de Gran Bretanya i França. 

La pressió social a la ciutat, demanava la seva extensió pel pla Barceloní. La 

disponibilitat d’espai per l’enderroc imminent de les muralles va propiciar que Garriga i 

Roca (1861) proposés uns amplis bulevards de ronda de seixanta metres d’amplada 

que recollien les sortides de les antigues portes de la ciutat emmurallada, facilitaven la 

circulació viària i enllaçaven amb els diferents accessos a la ciutat, fent de ròtules 

entre la vella i la nova ciutat a través de grans places al portal de Sant Antoni, i la 

plaça de la Universitat o la plaça d’Isabel II, futura plaça de Catalunya. 

Els Bulevards que relacionaven la vella i la nova ciutat no es van fer, però sí van 

permetre que es realitzés la nova plaça de Catalunya. Un nou espai de centralitat i 

comunicacions que va resoldre la continuïtat amb el passeig de Gràcia i la futura Gran 

Via, les tangències de la ciutat antiga amb la nova ciutat amb el pas de les rondes per 

la plaça Universitat i la de Urquinaona. 

El Pla de l’Eixample, de ldefons Cerdà (1859), amb la seva claredat geomètrica havia 

integrat la ciutat en una unitat d’ordre superior, la ciutat esdevé “Ciutat Vella” confiant 

en la racionalitat imposada per l’estructura viària. “Projectar l’espai públic des de viari” 

esdevindria a partir d’aquest moment argument permanent de la Reforma del centre 

històric. 

Una reforma que havia de resoldre l’enllaç de la nova ciutat, el futur eixample, la ciutat 

antiga i front portuari, amb tres vies. 

El intent de reforma del centre històric es va acabar desvinculant definitivament del 

projecte de l’Eixample, però va tenir incidència en la manera d’entendre l’espai públic, 

a conseqüència de l’obertura d’una de les vies previstes per Cerdà, Via Laietana 

(1908). 

El 1914, el debat sobre la contundència del seu traçat va comportar el replanteig del 

traçat Baixeras, especialment pel que feia a les trobades dels carrers i la relació amb 
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el sector de l’àrea medieval que allotjava l’origen de la ciutat, la ciutat romana del mont 

Tàber. Un fet que acabaria definint el que és avui el Barri Gòtic. 

 

De Barcelona a Ciutat Vella. 

Després que Barcelona liderés la Revolució Industrial del país i després de l’enderroc 

de les seves muralles i l’obertura de la Via Laietana, el centre històric havia deixat de 

ser ciutat i havia cedit el protagonisme a l’Eixample. 

A la dècada de 1930, i després de dues exposicions universals, el Grup d’arquitectes i 

Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) va donar 

un gir en l’orientació de les intervencions en la vella ciutat, al mateix temps que la 

dotava de nou espai públic estratègicament situat, plantejaven un mètode higienista, 

basat en la idea d’enderrocar illes senceres acuradament seleccionades, enfront de la 

monumentalització del centre històric. 

Una proposta d’intervenció que va quedar posposada degut a la Guerra Civil i que 

després reprendria Adolf Florensa en la proposta “El barrio de la Rivera y su 

ordenación”. D’altra banda, s’estava executant l’ampliació de la plaça St Felip Neri, 

afectada per la Guerra Civil, reconstruint-la escenogràficament portant les cases dels 

gremis de calderers i dels sabaters. 

En aquesta època de la post guerra, el mateix Florensa també va experimentar amb la 

simbiosi jardí-monument, amb la finalitat de millorar  la visualització del monument 

històric. Va ser un intent de millora de l’espai públic vinculat a la monumentalització de 

la ciutat històrica.   

Com ha destacat Josep Antono Acebillo, aquesta fase es caracteritzava per “la manca 

d’atenció envers l’espai urbà com a element estructurador, a la simplificació funcional 

com a rèplica a tot allò que no fos explicable des del programa, així com també la 

manca d’atenció envers el problema contextual”. Amb una arquitectura vulgaritzada 

que es vertebrava al votant d’aquest ordre tan fort del carrer arrenglerat, dels arbres en 

línia, de la vorera, de la calçada, de les façanes d’altura uniforme. No seria f ins a la 

dècada de 1980 i amb els plans especials de reforma interior i l’execució del projecte 

de Ciutat Vella, quan definitivament es deixaria enrere la idea vuitcentista de reformar 

l’espai públic a la ciutat antiga partint de les grans obertures, el viari i les noves 

alineacions. La reconsideració de la ciutat històrica amb la nova manera d’entendre i 

de valorar l’espai públic, amb la diversitat d’escales d’intervenció, serien les noves 
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maneres d’operar, amb la intenció de recuperar l’àgora com  l’espai de trobada dels 

ciutadans.18 

Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics l’atenció cap a l’espai públic va canviar 

radicalment. En aquesta nova etapa en què es remodelen les “places consolidades”, 

com per exemple la Plaça Reial, i es projecten diversos tipus d’espais públics al centre 

històric: els jardins de les Voltes d’en Cires; la placeta d’Emili Vendrell, que ocupaven 

un buit urbà entre edificacions; la nova plaça de la Mercè, on existia una afectació 

urbanística; el moll de la Fusta, per transferència d’espais portuaris obsolets; la plaça 

de l’Àngel, resolent conflictes entre vehicles i vianants; el fossar de les Moreres, pel 

seu valor simbòlic; o les places de Folch i Torres i de Salvador Seguí, per buit 

residuals com a conseqüència de tensions urbanes mal resoltes. 

També s’iniciava un pla per recuperar el passeig de la Rambla, sotmesa a un constant 

procés de degradació. 

Però eren intervencions insuficients per a la situació que patia Ciutat Vella. 

Efectivament, amb l’experiència de les primeres accions, entrada la dècada de 1980, 

paral·lelament es produiria l’aprovació dels plans especials de reforma interior (1985), 

un fet que possibilitaria una segona etapa, a l’espera d’iniciar una important adquisició 

de sòl per generar nou espai públic i una decidida disciplina i gestió del domini públic a 

través d’una ordenança específica per a Ciutat Vella (1992), amb l’objectiu de frenar la 

degradació progressiva de la qualitat de vida urbana que patia l’espai públic del centre 

històric.  

                                                             
18 CABRERA I MASSANÉS, PERE. La Transformació Urbana De La Ciutat Vella: 1988-1998. 

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella.  
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TREBALL DE CAMP 

 

Per aquesta tesis es limita el territori de Ciutat Vella a l’àrea del barri Gòtic, on es troba 

el teixit urbà més antic de la ciutat i vestigis de les primeres muralles. Sent avui un 

centre de representació política i institucional, centre comercial i punt d’atracció turístic. 

 

Figura 35. Barris del districte de Ciutat Vella 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Es descarten el barri de la Barceloneta, perquè respon a una dinàmica urbana i social 

específica, creada a mitjans del s XVIII; El Raval, per ser el teixit més jove del districte 

al consolidar-se com a barri  en plena revolució industrial; I el barri del casc antic que, 

tot i formar part de la segona muralla, en els últims anys s’ha dividit en les seves 

transformacions.  
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Figura 36. Imatge del barri Gòtic 

 

Font: Ajuntament de Barcelona 

El barri gòtic és l’únic que no té un pla de reforma interior (PERI), per tant no ha sofert 

grans transformacions a nivell físic, com els altres barris del districte. 

Figura 37. PERI del Raval i el Casc Antic. Ciutat Vella 

 

Font: Superposición de realidades. Colectivos minoritarios en el espacio público de Ciutat Vella. 

Barcelona. 

El barri Gòtic acull el 17,5% de la població total del districte de Ciutat Vella amb una 

densitat de 22235 hab/km2. La població per sexe és bastant igualitària, mentre que pel 

què fa a les edats, destaca els pocs nens i joves, tenint la majoria de la població entre 

25 i 64 anys. 
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L’índex de població estranger es manté semblant a la mitjana del districte, i per tant 

segueix duplicant la mitjana de la ciutat de Barcelona. 

La dada que més difereix respecte a les mitjanes del districte, és la renda familiar. En 

el barri Gòtic, la renda disponible per habitant és més alta que la mitjana, apropant-se 

així a la de Barcelona. 

 

Figura 38. Indicadors socioeconòmics del barri Gòtic. 

 

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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ZONES D’ESTUDI 

 

El barri Gòtic està compost alhora per diferents barris històrics que conserven la seva 

pròpia personalitat: el Call, Sant Just i Pastor, Santa Maria del Pi, la Catedral, Santa 

Anna, la Mercè i el Palau. 

La investigació d’aquesta tesis s’ha centrat en el barri històric de Sant Just i el Pastor, 

analitzant la plaça Sant Just i els seus accessos; i en el barri de Santa Maria del Pi, 

observant-ne les seves tres places: Plaça del Pi, Plaça St Josep Oriol i la Placeta del 

Pi. 

S’han escollit aquestes zones per haver mantingut la seva forma física o la dels seus 

límits, als llarg del temps. En la següents figures s’observa com són dues zones que 

no han patit transformacions.  

 

Figura 39. Zones a estudiar en la barcelona medieval 

 

 

Font: TAEDIUM. Universitat de Barcelona 

 

 

A partir de la superposició del plànol actual amb els de la ciutat medieval s’ha 

comprovat que aquestes dues  zones  mantenen les característiques físiques del seu 

origen, si més no, pel que fa als seus límits. 
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Figura 40. Estat actual entorns Santa Maria del Pi 

 

Font: Elaboració pròpia. Base: MUC 

 

 

Figura 41. Estat actual entorns plaça Sant Just 

 

Font: Elaboració pròpia. Base: MUC 
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PLAÇA DEL PI  

Figura 42. Imatge general de la Plaça del Pi 

 

Font: elaboració pròpia 

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL 

Figura 43. Fotografia general de la Plaça Sant Josep Oriol 

 

Font: elaboració pròpia 

PLACETA DEL PI 

Figura 44. Fotografia general de la Placeta del Pi 

 

Font: elaboració pròpia 

PLAÇA SANT JUST 

Figura 45. Imatge del conjunt de la Plaça de Sant Just. 

 

Font: elaboració pròpia 
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La tècnica utilitzada per analitzar  l’ús de l’espai públic  en els centres històrics, prové 

de mètodes qualitatius que permeten obtenir informació de la realitat estudiada  per 

comprendre els processos socials sense simplificacions ni prediccions. 

La utilització d’eines qualitatives en  l’anàlisi urbà permet incorporar dades no 

quantificables dins de les dades estadístiques i treballar a una escala de més detall i 

profunditat. (Ciocoletto 2012). 

 

La tècnica que s’ha utilitzat per realitzar la investigació és l’observació participant, una 

immersió en l’àrea d’estudi de manera directa sense artificis ni simplificacions i en el 

moment en què succeeix l’acció. 

S’ha escollit aquesta tècnica per poder explorar els espais públics de manera directa i 

així, aconseguir els següents objectius: 

 

Caracteritzar l’espai i el seu entorn més pròxim, des del punt de vista físic, del mobiliari 

urbà, accessibilitat, tipus de comerç, àrees privatitzades... 

Identificar usos i  usuaris. Col·lectius, origen, activitat... 

Observar les àrees de convivència quotidiana, relacionant l’ús social amb els espais, 

determinant qui, on, com i amb qui s’utilitzen. 

Detectar possibles relacions entre usos en plantes baixes i  usuaris dels espais. 

L’observació participant proporciona les característiques de la vida en un barri 

determinat i la configuració física dels seus espais. Informació sobre els tipus 

d’equipaments, comerços i entitats; qualitats dels espais de relació i els seus entorns 

pròxims; qualitats residencials, usos que les persones fan o no de diferents espais... 

Per obtenir tota aquesta informació s’ha utilitzat el següent registre: Mapes i fitxes 

descriptives dels espais públics a estudiar, mapes i fitxes descriptives dels usos i 

usuaris d’aquestes espais. 

 

S’ha realitzat un primer recorregut per l’àrea d’estudi identificant els diversos usos 

(espais de relació, equipaments, comerços...) i verificant-ho amb la informació 

complementaria obtinguda. 

Una vegada conegut el funcionament de l’àrea, en funció de com l’utilitzen les 

persones, s’han seleccionat els espais que interessa estudiar, bàsicament les places, 

per profunditzar en l’anàlisi. 

 

En cada espai s’han realitzat observacions en diferents dies i horaris. S’han realitzat 

en dies laborables i festius dels mes d’agost, segons aquesta taula: 
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Figura  46 . Observacions realitzades. 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

En primer lloc, s’ha realitzat recorregut per l’àrea d’estudi, per caracteritzar-ne l’entorn i  

els usos dels locals. La relació entre el comerç i l’ús de l’espai públic és determinant, ja 

que promou la vida al carrer i condiciona els tipus d’usuaris. 

S’han classificat els usos amb 5 categories diferents: 

 

 Comerç de ciutat: S’han considerat els comerços que atrauen gent de fora del 

barri, grans marques, souvenirs, galeries d’art... 

 Comerç de barri: Inclou els usos, comerç i serveis, destinats als veïns, com ara 

forns, supermercats (els que hi ha són gestionats per immigrants), bancs o 

caixes, rellotgeries, perruqueries..  

 Bar-Restaurants-Gelateries : Locals destinats a la restauració i la venda de 

menjar o gelats per endur. 

 Equipaments: Tant religiosos com culturals. 

 Hotels-Hostals 

 

La primera àrea d’estudi  inclou les tres primeres places, ja que estan en contacte 

físicament i per tant, formen part del mateix entorn urbà.  

 

Placa del Pi : 

Cardenal Casañas 

Carrer Petritxol 

 

Plaça de Sant Josep Oriol: 

Carrer del Pi 

Carrer de la Palla 

Carrer Ave Maria 

Carrer dels Cecs de la Boqueria 

 

Dies laborables:

Dimarts de 9 a 11h

Dimecres de 15 a 17h

Divendres de 23 a 00h

Dies festius:

Dissabte de 17 a 19h
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Placeta del Pi: 

Carrer  Llebre 

Carrer Alzina 

 

La segona àrea d’estudi, està centrada en els voltant de la Plaça de Sant just. 

 

Plaça de Sant Just: 

 Carrer Dagueria 

 Carrer del Bisbe Caçador 

 Carrer Lledó 

 Carrer de la Palma de Sant Just 

Carrer Hèrcules 
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Plaça del Pi, Plaça Sant Josep Oriol i Placeta del Pi 

 

Figura 47 . Usos locals primera àrea d’estudi 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Percentatges 

% locals destinats a restauració: 23% 

% locals destinats a comerç de ciutat: 49% 

%locals destinats a comerç de barri: 20% 

% d’hotels: 4% 

% equipaments: 4% 
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Plaça Sant Just 

 

Figura 48 . Usos locals segona àrea d’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

Percentatges 

% locals destinats a restauració: 32% 

% locals destinats a comerç de ciutat: 36% 

%locals destinats a comerç de barri: 20% 

% d’hotels: 0% 

% equipaments: 12% 
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Als entorns de l’església de Santa Maria del Pi, els locals destinats a comerç de ciutat, 

són més que la suma dels destinats a restauració i a comerç de barri. Es podrien dir 

que aquest ús ocupa la meitat dels locals de la zona. 

Seguidament, els locals de restauració amb un 23%. Els bars i restaurants tenen més 

presència en la zona perquè tenen vetlladors que ocupen les places i per tant, és un 

negoci molt visible. 

Respecte al comerç de barri, amb un 20%, hi trobem una perruqueria, un estanc, un 

forn, dos bancs, una botiga de joguines i un petit supermercat. 

 

Als entorns de la Plaça de Sant Just, també predomina el comerç de ciutat però amb 

un percentatge menor que en el primer cas, un 36%. 

El que és més elevat, són els locals dedicats a la restauració, amb un 32 %. Però dels 

8, només 2 tenen terrassa a la plaça de Sant Just, i això fa que els altres passin més 

desapercebuts. 

El comerç de barri, obté el mateix percentatge que en el primer cas, un 20%. 

Destacaríem que l’oferta és bastant limitada que ja majoritàriament és comerç 

alimentari, amb dos petits supermercats i una botiga de queviures a la mateixa plaça, 

Tot i això també hi trobem una perruqueria i una botiga de dietètica 

 

En segon lloc, estudiades les característiques de l’entorn, s’ha procedit a l’observació 

dels usuaris i els usos que es realitzen a cadascuna de les places. A continuació 

segueix una descripció de les principals característiques observades, estructurada a 

partir dels següents punts: 

 

accessos  

els usos de les plantes baixes 

els usos de l’espai públic 

usuaris   

intensitat d’ús i circulació   
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PLAÇA DEL PI 

 

Descripció de l’espai 

Plaça de proporcions quadrades, amb una superfície total aproximada d’uns 800m2.  

Limita amb edificis residencials en dos dels seus costats, un tercer amb un hotel i 

l’últim amb l’església de Santa Maria del Pi. 

En tota la plaça no hi ha mobiliari urbà. hi trobem un espai per l’estacionament de 

bicicletes i unes pilones que separen l’espai central de la plaça respecte el viari. 

L’únic lloc per seure en tota la plaça és el vetllador del bar. 

Pel que fa a la vegetació, hi ha 5 arbres, un dels quals és un  gran pi que dona nom a 

l’església i a la plaça. 

De nit l’espai està ben il·luminat, les llums fixades a les façanes es complementen amb 

un post de llum situat en un lateral de la plaça. 

S’ha analitzat l’ocupació de l’espai públic, a partir de tres conceptes: L’espai viari, 

l’ocupat i el lliure. 

Figura 49 . Distribució de l’espai públic 

Font: elaboració pròpia 

 

S’ha considerat com a viari, l’espai de la plaça  separat  per pilones en el que hi poden 

circular vehicles. Són espais de prioritat pels vianants. 

L’espai ocupat, tant per vetlladors dels bars com per fires. Sempre tenint en compte 

l’opció de màxima ocupació. 

L’espai lliure és la superfície total menys el viari i l’espai ocupat. 

 

Accessos. 

A la plaça del Pi s’hi pot accedir a través del carrer Petritxol, carrer Cardenal Casañas, 

des de la Plaça de Sant Josep Oriol i des de l’interior de les Galeries Maldà que 

comuniquen el carrer del Pi  amb la plaça. 

36% 

22% 

42% 
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Pel que fa als cotxes, només es permès el trànsit de dilluns a dissabte en horari 

restringit de 8 a 11 i de 15 a 17h. Els veïns disposen de targeta de resident per poder 

accedir a través de les pilones pneumàtiques situades als límits del barri. 

 

Figura 50 . Fotografia dels carrers Petritxol i Cardenal Casañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Usos Locals Plantes Baixes 

Les plantes baixes estan ocupades per comerç minorista, un bar, una gelateria, i 

l’accés principal a l’església. 

 

 

Figura 51 . Fotografia dels locals de la plaça 

 

Font: elaboració pròpia 
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El que genera més activitat a la plaça és l’església, ja que és l’atractiu turístic de 

l’espai. Seguidament , hi ha terrassa del bar, amb una activitat més resguardada sota 

els arbres,sent  la majoria de clients turistes. 

 

Usos de l’espai públic 

La plaça s’utilitza principalment de pas. Tant per accedir a l’Església de Santa Maria 

del Pi com per  arribar a la Rambla. 

Els usuaris que s’hi queden, principalment estant de peu, ja que no disposa de 

mobiliari urbà per seure. L’única possibilitat de seure en condicions és el vetllador de 

bar, però es clar, consumint. 

Es nota la necessitat d’instal·lar bancs o cadires ja que els usuaris sovint seuen a 

sobre les pilones, o a les proteccions dels arbres que hi ha plantats a la façana de 

davant l’església. 

 

Figura 52 . Imatge d’usuaris asseguts sobre el mobiliari urbà

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

L’activitat principal és observar i fotografiar l’entorn, i seure a la terrassa del Bar.  

Els caps de setmana, cada 15 dies, es realitza una fira de productes artesanals que 

atreu l’atenció dels vianants que passen per la plaça. Aquesta fira ocupa pràcticament 

tot l’espai lliure, exceptuant la zona del vetllador del Bar, i genera més circulació de 

vianantsl, aquest cop al mig de la plaça, al voltant les parades. 
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Figura 53 . Imatge d’usuaris caminant i la fira d’Artesania 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Usuaris 

El moviment comença ben d’hora, amb l’obertura dels comerços, el muntatge del 

vetllador del bar i la càrrega i descàrrega.  

Figura 54 . Imatge dels primers usuaris de la plaça 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest moment ja es comencen a veure turistes, grups, parelles, famílies... que 

comencen el dia visitant l’església de Santa Maria del Pi.  

De tant en tant passa algun veí amb el carretó de la compra, que es dirigeix cap a la 

Boqueria. 

Podríem dir que els principals usuaris de la plaça són turistes, i que van augmentant al 

llarg del dia. A partir del migdia, s’ajunten amb la resta dels ciutadans de la ciutat que , 

els dissabtes, baixen al centre històric a comprar. 
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Figura 55 . Imatge dels d’una grup de turistes 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Intensitat d’ús i circulació 

 A primer hora del matí i de la tarda, la circulació més intensa es per part de vehicles 

de càrrega i descàrrega.  

 

Figura 56 . Intensitat d’ús càrrega i descàrrega 

 

Font: elaboració pròpia 

 

A mesura que avança el dia, la intensitat peatonal va en augment. Els accessos més 

utilitzats són el carrer Petritxol i la plaça de Sant Josep Oriol. 
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Figura 57 . Intensitat pas de vianants 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL 

 

Descripció de l’espai 

La Plaça té unes proporcions bastant irregulars ja que es recolza sobre el lateral de 

l’església de Sant Maria del Pi. Els altres límits són edificis residencials, exceptuant la 

cantonada del carrer del Pi amb la Plaça de Pi, que és un hotel. 

 

És la plaça més gran de les observades amb una àrea aproximada de 1700m2. De 

Superfície plana, compta amb un desnivell salvat amb escales, a la part més pròxima a 

l’església. Aquestes escales són l’únic lloc per asseure’s de tot la plaça, exceptuant els 

vetlladors dels bars. 

 

Pel que fa a la vegetació, compta amb una fila d’arbres ubicats seguint l’alineació de la 

façana de l’església, a part superior de les escales. També hi ha una sèrie de 

jardineres situades per protegir  la zona de vetlladors del trànsit produït per la càrrega i 

descàrrega. 

 

S’ha analitzat l’ocupació de l’espai públic, a partir de tres conceptes: L’espai viari, 

l’ocupat i el lliure. 
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Figura 58 . distribució de l’espai públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Es considera viari l’espai pel qual circulen i estaciones els vehicles per realitzar la 

càrrega i descàrrega. 

L’espai ocupat el formen els vetlladors, un quiosc i una fira de Pintors que hi ha els 

caps de setmana. 

En aquest cas, el  viari i part l’espai ocupat es solapen. Però sempre hi ha un moment 

en que es produeixen  els dos a la vegada, per exemple al muntar la fira de pintors. 

 

Accessos. 

Hi ha varis carrers que arriben a la plaça. El carrer del Pi és l’accés principal tant per a 

vianants com per a vehicles, ja que comunica la plaça amb Portaferrissa.  

  

Figura 59 . Carrer del Pi i de la Palla 

 

Font: elaboració pròpia 
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Al costat del carrer del Pi, hi ha l’accés pel carrer de la Palla que comunica amb la 

plaça Nova i l’avinguda de la Catedral. És també un carrer de sortida pel trànsit rodat. 

Just al davant, hi ha el pas entre la plaça i la plaça del Pi, un altre punt de sortida pels 

vehicles que accedeixen a la plaça. 

A la part central, s’hi pot accedir peatonalment des del carrer de l’Ave Maria, i més a 

baix, pel carrers dels Cecs i la placeta del Pi. 

Figura 60 . Punt de sortida de la plaça 

 

Font: elaboració pròpia 

Usos Locals Plantes Baixes 

Principalment els locals estan ocupats per a Bars i restaurants amb les seves 

respectives terrasses. També hi ha algunes botigues, una perruqueria i un caixer 

automàtic. 

Figura 61 . Usos locals  

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Usos de l’espai públic 

Els usos de l’espai són poc variats, principalment és una zona de pas pels veïns i un 

espai per passejar pels turistes. 

Hi ha dues zones d’estada pels usuaris. Els vetlladors dels bars, on hi consumeixen 

bàsicament turistes, parelles i grups, i les escales de la plaça, on sovint hi ha un grup 

d’homes asseguts que van del bar a les escales i viceversa. 

 

Al cap de setmana, una part de l’espai és ocupat per una fira de pintors. Coincidint 

amb els dies en què la plaça és més plena i hi ha més moviment. Les escales 

s’omplen de gent prenent gelats i conversant. 

 

Figura 62 . Usos de l’espai dissabte tarda 

 

Font: elaboració pròpia 

És difícil veure-hi nens jugant, no és un espai pensat per a ells. Els pocs que hi ha són 

turistes amb les seves famílies. 

 

De nit es guarden els vetlladors i l’espai queda completament buit. Hi resten grups 

reduïts de persones a les portes dels bars, mentre tanquen els locals. I algun turista 

que hi són de pas. 
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Figura 63 . Usos de l’espai divendres nit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Usuaris 

Els usuaris són bàsicament grups, famílies i parelles de turistes. Des de primera hora 

de matí ja comencen a passejar per la plaça, molts dirigint-se a la plaça del Pi i d’altres 

asseguts a les terrasses dels bars. 

 

Figura 64. Vianants 

 

Font: elaboració pròpia 
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A mesura que passa el dia, la quantitat de persones va en augment. 

Els pocs veïns es veuen principalment pel matí, al dirigir-se amb el carretó de la 

compra cap al mercat de la Boqueria, o passejant els gossos. 

Un altre col·lectiu que utilitza molt l’espai, són els transportistes que de 8 a 11 i de 15 a 

17, arriben amb les seves furgonetes per abastir els negocis de la plaça. 

En aquest període de temps, és produeix bastant trànsit i s’ocupa una part important 

de l’espai per l’estacionament dels vehicles. 

 

Figura 65. Vehicles 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Intensitat d’ús i circulació 

És una plaça amb molta intensitat d’ús, sobretot per part dels turistes i, al cap de 

setmana, per la gent que va a comprar per a tota la zona del gòtic nord. 

A mesura que passa el dia, l’ús de la plaça va en augment. Sent el matí relativament 

tranquil pel que fa al pas de persones, mentre que a partir del migdia augmenta 

considerablement. 

 

També és important la intensitat de la circulació de vehicles en les hores permeses. Al 

ser un horari restringit, fa que s’acumulin bastants furgonetes a la plaça. S’ha de tenir 

en compte que l’amplada dels accessos no és gaire gran, i juntament amb el pas de la 

gent, fa  que el trànsit de vehicles no sigui gaire fluid. 
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PLACETA DEL PI 

 

Descripció de l’espai 

La Placeta del Pi és la més petit de les tres. De proporcions quadrades, limita amb la 

part del darrera de l’església de Santa Maria del Pi, una ludoteca i dos edificis 

residencials.  

La superfície de la plaça és plana, sense cap desnivell ni element important a 

destacar. 

L’espai públic de la plaça està destinat bàsicament als vetlladors dels bars. No compta 

amb mobiliari urbà, només hi ha un arbres, estacionament de bicicletes, papereres i un 

senyal de prohibit tocar música sense permís. 

La continuació de carrer Alsina es manté lliure i com a zona de pas  amb la plaça Sant 

Josep Oriol.  

L’espai de davant de la Ludoteca, està reservat per possibles activitats pels nens, però 

durant les visites, al mes d’agost, no es van poder observar. 

Hi ha una zona d’estacionament de bicicletes en el lateral de la Ludoteca, al costat del 

qual, sovint també hi estacionen motos. 

 

Figura 66 . distribució de l’espai públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest cas, no s’ha considerat espai de viari ja que no té una sortida de dimensions 

adequades, podríem dir que la plaça és un cul de sac pels vehicles. La càrrega i 

descàrrega s’efectua des de la Plaça St. Josep Oriol. 
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Accessos. 

A la plaça es pot accedir a partir de la plaça de Sant Josep Oriol, o del carrer Alsina. 

També hi arriba el carrer Llebre, però que només uneix la plaça amb el carrer dels 

Cecs que desemboca a la Pl Sant josep Oriol. 

Figura 67 . Carrer Alsina i carrer Llebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Usos Locals Plantes Baixes 

Les plantes baixes estan ocupades per bars-restaurants amb les respectives 

terrasses.I tota una façana està destinada a la ludoteca, que obre de dilluns a 

divendres de 17:00 h a 19:30 h i als matins en horari concertat per a escoles i entitats. 

Figura 68 . Usos plantes baixes 

 

Font: elaboració pròpia 
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Usos de l’espai públic 

Seguint la línia de les altres dues places, els usos d’aquest espai públic bàsicament 

són dos. La gent hi passa i s’asseu a les terrasses dels bars a prendre alguna cosa. 

La plaça no convida a que s’hi produeixin més activitats, ja que no compta amb cap 

tipus de mobiliari. Si no hi fossin els vetlladors, l’espai estaria completament buit. 

Figura 69 . Vetlladors 

 

Font: elaboració pròpia 

Usuaris 

Els usuaris majoritaris de l’espai són turistes. Grups, parelles, turistes que hi passen 

seguint la seva ruta. Sempre hi ha algun veí que hi passa, però no és destacable. 

 

Intensitat d’ús i circulació 

La intensitat d’ús d’aquesta plaça és el menor de les tres. Potser per estar més 

amagada, o per no tenir atractiu turístic. És una de les sortides del conjunt de les tres 

places, cap al carrer de la Boqueria i posteriorment a la plaça St Jaume o a les 

Rambles. La circulació és de vianants, ja que els vehicles només poden accedir a 

través de la plaça de St Josep Oriol i no tenen més sortides. 

A partir de la nit, l’ús de la plaça baixa notablement. Només s’hi veu gent que hi passa, 

però al no haver-hi els vetlladors dels bars, no hi ha cap lloc per estar-s’hi. 

Figura 70. Placeta del Pi  divendres a les 00h 

 

Font: elaboració pròpia 
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PLAÇA SANT JUST 

 

Descripció de l’espai 

La plaça de Sant Just correspon a una part del vell cementiri de l’església dels Sants 

Just i Pastor, on segons explica la tradició van ser enterrats els rimers màrtirs cristians 

de Barcelona. 

Plaça de proporcions quadrades, té una superfície total aproximada d’uns 800m2.  

Limita amb la façana principal de l’església, amb uns edificis residencials, amb el 

Palau Moxó, l’únic palau privat del s.XVIII i  per últim, fent cantonada amb els carrers 

Palma de Sant Just i Lledó, amb la primera font d'aigua canalitzada de Barcelona. 

En tota la plaça no hi ha mobiliari urbà ni vegetació. L’únic lloc per seure en tota la 

plaça són els vetlladors dels bars i les escales de l’església. 

De nit l’espai està ben il·luminat, les llums fixades a les façanes dels edificis que 

conformen la plaça. 

 

Figura 71 . Punts d’atracció turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Accessos. 

L’accés a la plaça es realitza a partir de quatre carrers: La Dagueria, Lledó, la Palma 

de Sant Just i el carrer Hèrcules. A la plaça hi comença el carrer Bisbe Caçador, però 

sense sortida.  

El trànsit de vehicles queda limitat per pilones i només poden circular pel carrer 

Hèrcules i sortir per Dagueria. El trànsit de motocicletes és més difícil de controlar ja 

que les pilones no l’impedeixen. 

Figura 72. Accés carrer Hèrcules 

 

Font: elaboració pròpia 

Usos Locals Plantes Baixes 

A les plantes baixes hi trobem una botiga de queviures, una botiga de roba i postals 

turístiques i un bar. El vetllador de la plaça és d’un bar situat al carrer Dagueria. 

També hi trobem l’accés al palau Moixó i una font. 

Figura 73 . Usos locals plantes baixes 

 

Font: elaboració pròpia 
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Usos de l’espai públic 

Els usos majoritaris es produeixen als marges exteriors de la plaça, delimitats per 

pilones, i al vetllador i escales de la plaça.  

Figura 74. Distribució de l’espai públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

Només s’hi accedeix per anar  al vetllador o a seure a les escales de l’església. Alguns 

casos puntuals, per accedir al carrer de la Palma de Sant just, la majoria veïns. 

La majoria de turistes que passen per la plaça es queden sorpresos per la presencia 

de l’església i de la font, i alguns decideixen parar una estona i seure a la terrassa del 

bar o a les escales de la plaça. 

Al pas de veïns es produeix des del carrer Dagueria fins al carrer de la Palma de Sant 

Just, creuant una mica l’espai de la plaça. Alguns van a comprar en una botiga 

d’ultramarins que hi ha en un local de la mateixa plaça. 

A les escales de l’església, sovint hi ha un grup d’homes asseguts amb els seu 

gossos. Aquest punt és un lloc de descans tant per turistes com per treballador del 

voltant que hi van a seure per dinar. 

Figura 75. Usos de l’espai 

 

Font: elaboració pròpia 
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Usuaris 

Els usuaris majoritaris de la plaça són turistes, que accedeixen a través de Jaume I, al 

carrer de la Dagueria que passa tangencialment per la plaça i continua amb el nom de 

carrer Lledó.  

Hi passen caminant, en bici, patins, segway... 

Figura 76. Usuaris 

 

Font: elaboració pròpia 

La majoria es queden sorpresos per la presencia de l’església i de la font, i alguns 

decideixen parar una estona i seure a la terrassa del bar o a les escales de la plaça. 

Al pas de veïns es produeix des del carrer Dagueria fins al carrer de la Palma de Sant 

Just, creuant una mica l’espai de la plaça. 

A les escales de l’església, sovint hi ha un grup d’homes asseguts amb els seu 

gossos. Aquest punt és un lloc de descans tant per turistes com per treballador del 

voltant que hi van a seure per dinar. 

En la visita de divendres nit, l’ús de l’espai era més intens. Les escales estaven 

ocupades per un grup de persones tocant la guitarra pels turistes i ciutadans que 

estaven sopant als vetlladors dels bars. 

Va cridar l’atenció que , durant el dia els vetlladors eren ocupats principalment per grup 

i famílies de turistes, mentre que a la nit del divendres, hi sopaven grups de gent de la 

ciutat. 

Figura 77. Grups  a les escales de l’església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 78. Grups  sopant. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Intensitat d’ús i circulació 

Els usos de la plaça queden situats en 3 punts d’atracció: les escales de l’església, el 

vetllador del bar i la zona de pas per fora les pilones. 

Aquests són els llocs més utilitzats de la plaça. Espontàniament es queda algun grup 

reduït de turistes al centre de la plaça decidint cap a on anar o fotografiant la façana de 

l’església. 

La circulació principal, tant de persones com de vehicles, es produeix pel carrer 

Dagueria, continuant pel carrer Lledó. 
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Tota la informació obtinguda s’ha bolcat en mapes i fitxes19 que han permès comparar 

la informació sobre les dades observades. 

Cada mapa descriu resumidament la informació extreta a partir  de les observacions 

realitzades. Entre setmana i en cap de setmana per a vianants i un altre mapa pel 

trànsit rodat. 

 

Per a la plaça del Pi, de Sant Josep Oriol i la placeta del Pi, s’ha realitzat un mapa en 

comú, ja que les tres places estan connectades físicament  i els recorreguts que 

realitzen els usuaris són comuns. 

 

I en el cas de la plaça de Sant Just, s’ha realitzat un quart mapa ja que en la visita del 

divendres a la nit, es va detectar una gran diferencia entre els usuaris de l’espai, 

respecte a les altres visites entre setmana.  

 

Figura 79. Usos espai públic entorns Santa Maria del Pi. Entre setmana. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

                                                             
19 Annexades al final del document 
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Figura 80 . Usos espai públic entorns Santa Maria del Pi. Cap de setmana. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 81. Trànsit rodat entorns Santa Maria del Pi. 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura  82. Usos espai públic Plaça Sant Just. Entre setmana. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 83 . Usos espai públic Plaça Sant Just. Divendres nit. 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 84. Usos espai públic Plaça Sant Just. Cap de setmana. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 85 . Trànsit rodat Plaça Sant Just. 

 

Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa als usos de les tres primeres places, s’observa com principalment són 

zones de pas exceptuant els espais de vetlladors i les escales de la plaça St. Josep 

Oriol. 

La intensitat d’usuaris va en augment els caps de setmana, quan també s’hi ubiquen 

dues fires que ocupen una bona part de l’espai lliure de la plaça del Pi i sant Josep 

Oriol. 

L’espai destinat al trànsit rodat coincideix amb el del trànsit més intens de vianants, 

tant entre setmana com en cap de setmana. 

 

A la plaça Sant Just, els usos de l’espai no varien entre setmana i cap de setmana, 

només augmenten d’intensitat. Bàsicament també és un espai de pas, tot i que a les 

escales de l’església sempre hi ha un grup d’homes amb gossos. 

Els principals usuaris de l’espai durant el dia són els turistes, i algun veí que va a 

comprar. 

Durant la nit de divendres vam notar com tant els vetlladors com les escales de 

l’església eren ocupats per gent de la ciutat. Usuari principal de l’espai va passar a ser 

el ciutadà. 

Pel que fa al trànsit rodat, cal destacar que passen algunes motos pel mig de la plaça i 

fins i tot, entre el poc espai que queda lliure entre els dos vetlladors  

 

 

A mode de resum de les observacions, a continuació es presenta una taula 

comparativa entre les dades obtingudes dels diferents espais. Algunes dades o 

comentaris tenen un caràcter subjectiu, basat en la pròpia percepció de l’observadora.  

 

L’ús intensiu dels espais com a llocs de pas, sobretot a l’entorn de l’església de Sant 

Maria del Pi, ha dificultat la presa de dades pel que fa al recompte d’usuaris. Per la 

investigació, s’han anotat els usuaris tipus i els usos més comuns, dels que es repetien 

constantment. 
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Figura 86. Quadre resum observacions 

 

Font: elaboració pròpia 

A partir d’aquest quadre resum, podem extreure les següents informacions: 

En els casos estudiats, l’ús comercial que predomina, és el comerç de ciutat. Sobretot 

a l’entorn de l’església de Santa Maria del Pi, on és més del doble que el següent ús, 

la restauració i que el comerç a escala de barri. Això és degut a la seva proximitat a la 

zona comercial de l’avinguda Portal de l’Àngel. En canvi, en el cas de la plaça Sant 

Just, es podria considerar que els usos dels locals comercials estan més equilibrats, 

tot i que el comerç de ciutat segueix sent el primer amb un 36%, la restauració i el 

comerç de barri, el segueixen amb un 32% i un 20% respectivament. 

 

Les places estudiades són accessibles des de varis punts, per carrers per a vianants 

excepte en l’horari de càrrega i descàrrega, que aleshores es comparteixen amb 

vehicles. 

Entorn església Sants Justs i Pastor

Pl del Pi PL St Josep Oriol Placeta del Pi Plaça sant Just

Comerç de l'entorn

de ciutat 36%

de barri 20%

restauració 32%

hotels-hostals 0%

equipaments 12%

Accessos (nº)

Total 3 5 3 4

exclusius vianants 0 1 2 1

prioritat vianats 3 5 3 4

Ocupació de l'espai

Viari 36% 37% 0% 26%

Privatitzat 22% 29% 30% 15%

l l iure 42% 34% 70% 59%

Mobiliari urbà

bancs i  cadires 0 0 0 0

i l ·luminació correcte correcte correcte correcte

jocs infantils 0 0 0 0

Fonts 0 0 0 1

Usuaris

Veïns pocs de pas pocs de pas

Ciutadans cap de setmana cap de setmana de pas de pas

Turistes molts molts bastants bastants

Usos

Vetlladors 1 5 3 2

Fires 1 1 0 0

Càrrega i descàrrega si si no si

Altres música (div nit)

Màxima intensitat d'usos

de persones migdies- tardes migdies- tardes migdies- tardes tarda - nit

vehicles
horari càrrera i 

descàrrega

horari càrrera i 

descàrrega

horari càrrera i 

descàrrega
horari càrrera i descàrrega

Entorns església Santa Maria del Pi

49%

20%

23%

4%

4%
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Pel que fa a l’ocupació de l’espai, totes les places, tenen una part privatitzada per 

vetlladors.  La plaça del Pi i de Sant Josep Oriol els caps de setmana tenen fires que 

ocupen la major part del seu espai lliure i, juntament amb el que ocupen els vetlladors, 

l’espai d’estada a la plaça es redueix considerablement, destinant la resta d’espai lliure 

automàticament a espai de pas. 

A totes aquestes activitats, s’hi ha de sumar en horari de 8 a 11 i de 15 a 17h, la 

càrrega i descàrrega, que es produeix principalment a la plaça de Sant Josep Oriol, on 

tenen una zona més o menys delimitada per realitzar-la. 

Tot i això, tant a la Plaça del Pi o com a la Plaça de Sant Just, també és produeix, en 

menys mesura, l’estacionament de vehicles comercials. Principalment són places per 

on circulen els vehicles tant per accedir com per sortir del barri. 

Respecte a l’ocupació de l’espai podem concloure que la plaça de Sant Josep Oriol és 

la més perjudicada, amb quasi el mateix espai privatitzat i destinat a viari, que  lliure. 

 

Un punt negatiu comú a totes les places estudiades és la falta de mobiliari urbà. Cap 

d’elles disposa de bancs o cadires, fonts (exceptuant la plaça de Sant Just), jocs 

infantils... No hi ha cap element que potencií l’estada a la plaça de manera gratuïta. 

 

L’usuari principal d’aquests espais és el turista. Al llarg de tot el dia n’hi ha un flux 

constant, a peu, en grup, parelles, famílies... A la placeta del pi  i a la plaça de Sant 

Just , la intensitat de turistes pot ser menor, degut a que les places no estan situades 

tan al mig del moviment. 

Durant les tardes i sobretot els caps de setmana, és quan s’observen més ciutadans, 

sobretot a les places de Sant Josep Oriol i plaça del Pi, més properes a la zona 

comercial de Portal de l’Angel. 

En general els veïns utilitzen l’espai com a zona de pas. A la plaça de Sant Josep Oriol 

i a la de Sant Just, són les més utilitzat per aquest col·lectiu. 

Pel que fa als usos, els podríem classificar  en 4 grups principals: ús dels vetlladors, 

càrrega i descàrrega, passejar i visitar; que es repeteixen constantment al llarg del dia. 

No es produeixen usos quotidians més enllà de ser zones de pas, i comprar en alguna 

botiga. 

La intensitat de vianants es gradual al llarg del dia. Sent el migdia i la tarda quan es 

produeix un ús més intensiu dels espais. Per part dels turistes és durant tots els dies 

de la setmana, mentre que pels ciutadans és principalment per les tardes i els caps de 

setmana, exceptuant la plaça de Sant Just, que és per la nit. 

Pel que a la càrrega i descàrrega, l’ús és puntual però intensiu, en l’horari permès. 
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Conclusions  de  les  observacions 

 

Després de la investigació realitzada, podem concloure que les places estan 

dissenyades sota la concepció de ser llocs de pas i de consumisme, pels següents 

motius: 

No compten amb mobiliari urbà. Una gran superfície de l’espai es destina a usos que 

impedeixen la seva ubicació. Com a conseqüència, els vetlladors dels bars, les 

escales i fins i tot els fitons són utilitzats com a llocs de descans per part dels vianants. 

Figura 87. Falta mobiliari urbà 

Font: elaboració pròpia 

 

Una gran superfície està privatitzada per activitats econòmiques. 

La gran majoria dels locals estan destinats a la restauració i al comerç de ciutat. Fet 

que atrau a turistes i a usuaris tant de Barcelona com d’altres ciutats properes. 

Els espais no estan pensants per a la vida quotidiana, encara que l’ús residencial hi és 

molt present. En tots els espais visitats, no s’ha vist cap contenidor d’escombraries. 

Potser no és estètic? 

Tot i que l’ús de l’espai per part dels turistes és molt intensiu, els veïns no és que no 

l’utilitzin perquè no hi tinguin lloc, sinó perquè no està pensat per a ells. Casi no hi 

troben serveis ni botigues de primera necessitat. Per exemple, en les quatre places 

observades només hi ha un forn a les proximitats de la plaça del Pi. Això fa que utilitzin 

els espais com a llocs de pas, per anar  a comprar o a treballar. 
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CONCLUSIONS FINALS 

En primer lloc, la metodologia seguida per la realització d’aquesta investigació ha 

permès entendre i identificar els elements físics i socials que dificulten o condiciones la 

convivència en aquests espais del barri gòtic de Ciutat Vella.  

Tot i això, cal mencionar que el fet que les observacions s’hagin realitzat durant el mes 

d’agost, ha pogut influir en els resultats obtinguts, ja que alguns locals comercials i 

equipaments estaven tancats per vacances, i l’afluència de turistes és més intensa que 

en altres èpoques de l’any. 

Es partia de  la hipòtesis que les característiques físiques de la ciutat preindustrial i la 

seva condició de centralitat, generen un ús intensiu de l’espai públic que provoca 

tensions i carències entre usos i usuaris. 

 

Després de la investigació i el treball de camp realitzats, es considera la hipòtesis 

inicial com  afirmativa, amb les següents aportacions: 

 

Les característiques físiques de la ciutat preindustrial influeixen en l’ús de l’espai públic 

des de dues perspectives diferents, històricament, fa que sigui un punt turístic que  

atrau a masses de visitants i, físicament, la seva trama de carrers estrets i places, fa 

que certs usos es concentrin en els pocs espais més amples, amb dimensions més 

adequades per a les necessitats actuals, com ara la càrrega i descàrrega. 

 

La seva condició de centralitat, amb serveis, equipaments i comerços de ciutat, influeix 

en els col·lectius d’usuaris i la intensitat d’ús de l’espai, sobretot durant els caps de 

setmana, quan es concentren turistes i ciutadans de Barcelona i l’entorn. 

 

Les tensions entre usos i usuaris, considerem que són tensions “no físiques”, sinó que 

la privatització de l’espai públic per part de certes activitats econòmiques  i els usos 

intensius de certs col·lectius , exclouen altres possibles usos, sobretot quotidians. 

 

Una de les causes, és que la majoria dels carrers que arriben a les places són 

d’amplades reduïdes i físicament només permeten l’accés a motos i vianants. Els pocs 

que permeten el pas de vehicles són aprofitats per introduir la càrrega i descàrrega a 

les places, uns dels pocs espais que, degut a les dimensions, permeten aquest ús. 

Per tant, les places són els nuclis de la càrrega i descàrrega del barri i s’hipoteca el 

seu espai al deixar-lo lliure d’elements per permetre el pas de vehicles.  
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Això fa que en una superfície considerable de l’espai públic no s’hi pugui ubicar cap 

tipus de mobiliari urbà, per potenciar l’ús de reunió i el intercanvi entre les persones, i 

que aquest només es pugui dur a terme en els propis elements físics de les places 

com ara les escales, o fins i tot els fitons, i a les terrasses de bars i restaurants. 

 

Una altre motiu, és que els espais públics estan pensats com a llocs de pas i consum. 

Costa trobar comerços de barri, ja que la majoria són negocis de restauració,comerços 

de grans marques i turístics. Com defensa l’associació de comerciants, és un centre 

comercial obert. 

 

Es conclou que les activitats dels locals comercials i l’existència o no de mobiliari urbà, 

són els principals factors que repercuteixen sobre els usos i usuaris de l’espai públic 

del centre històric estudiat. 
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FITXES OBSERVACIÓ PARTICIPANT 

 



Observació de l'espai Agost 2012

X Descripció Comentari

LÍMITS

Morfologia Obert

Tancat X Plaça entre edificis i esglesia
Per una cantonada comunica 

amb la plaça St. Josep Oriol

Altres

Usos Residencial x Pb+5

Industria / taller

Comerç a PB x

Bar - Restaurant x 1

Vetlladors x 1

Equipament cultural

Equipament religiós x

Punt d'atractiu turístic x esglesia

Tipo Vials Peatonal x

Prioritat peatonal x en hores de CiD
Espai de la plaça delimitat 

per pilones
Prioritat cotxes

TOPOGRAFIA
Pendent
Plana x
Escales
Desnivells
Altres

Rel. pròxima Equipaments
Comerç de barri
Comerç de ciutat x

Hotels/pensions x només façana. Accés pel c/del Pi

Altres
Elements

Gespa (quin %) plaça dura hi han 5 arbres
Mobiliari No hi han abncs ni cadires
Jocs infantils(edats) no
Elements singulars un pi que dona nom a la plaça
WC (horaris, accessibilitat…) no
Obstacles visibilitat carrers estrets
Altres

FUNCIONALITAT
Flux peatonal alt turistes
Zona d'estada baix només al vetllador del bar
Accessibilitat (rampes…) és accessible
Activitats fira d'artesania els caps de setmana
horari obertura
manteniment (neteja, materials neta

PROBLEMES

no hi ha mobiliari urbà
la gent seu a les pilones i a les 

proteccions dels arbres

PLAÇA DEL PI

Característiques 



Observació de l'espai Agost 2012

X Descripció Comentari

LÍMITS

Morfologia Obert

Tancat X Plaça entre edificis
Segueix el lateral de l'església 

del Pi

Altres

Usos Residencial x Pb+5

Industria / taller

Comerç a PB x

Bar - Restaurant x 5

Vetlladors x 5

Equipament cultural

Equipament religiós
s'hi passa per accedir a 

l'església

Punt d'atractiu turístic x esglesia

Tipo Vials Peatonal x

Prioritat peatonal x en hores de CiD
Ocupa molt espai lliure de la 

plaça
Prioritat cotxes

TOPOGRAFIA
Pendent
Plana x

Escales x la plaça té dos nivells.
la part que toca a la façana 

de l'església està més 
elevada.

Desnivells x escales al llarg del desnivell
Altres

Rel. pròxima Equipaments

Comerç de barri x poc
dues botigues, una 

perruqueria, un quiosc
Comerç de ciutat x
Hotels/pensions x Hotel
Altres

Elements
Gespa (quin %) plaça dura hi han 3 arbres
Mobiliari No hi han abncs ni cadires
Jocs infantils(edats) no
Elements singulars
WC (horaris, accessibilitat…) no
Obstacles visibilitat carrers estrets forma de la plaça irregular
Altres

FUNCIONALITAT
Flux peatonal alt turistes

Zona d'estada baix
només als vetlladors i a les 

escales de la plaça
Accessibilitat (rampes…) és accessible
Activitats fira de pintors els caps de setmana
horari obertura
manteniment (neteja, materials neta

PROBLEMES

càrrega i descàrrega genera un caos.

són espais molt trànsitats per a 

vianants i els vehicles són 

massa grossos per les 

dimensions dels carrers

no hi ha mobiliari urbà
la gent seu a les pilones i a les 

escales

SANT JOSEP ORIOL

Característiques 



Observació de l'espai Agost 2012

X Descripció Comentari

LÍMITS

Morfologia Obert

Tancat X Plaça entre edificis part del darrera de l'església

Altres

Usos Residencial x Pb+5

Industria / taller

Comerç a PB no, tot són bars

Bar - Restaurant x 3

Vetlladors x 3

Equipament cultural x una ludoteca

Equipament religiós

Punt d'atractiu turístic

Tipo Vials Peatonal x zona de pas cap al c/ Boqueria
Prioritat peatonal
Prioritat cotxes

TOPOGRAFIA
Pendent
Plana x
Escales
Desnivells
Altres

Rel. pròxima Equipaments x ludoteca
Comerç de barri
Comerç de ciutat
Hotels/pensions x Hotel hi dona el darrera
Altres

Elements
Gespa (quin %) plaça dura 1 arbre
Mobiliari No hi han bancs ni cadires
Jocs infantils(edats) no
Elements singulars no
WC (horaris, accessibilitat…) no
Obstacles visibilitat no
Altres

FUNCIONALITAT
Flux peatonal mitjà turistes

Zona d'estada baix
només als vetlladors  de la 

plaça
Accessibilitat (rampes…) és accessible pels vianants
Activitats
horari obertura
manteniment (neteja, materials neta

PROBLEMES
no hi ha mobiliari urbà per seure, han de consumir

PLACETA DEL PI

Característiques 



Observació de l'espai Agost 2012

X Descripció Comentari

LÍMITS

Morfologia Obert

Tancat X Plaça entre edificis Entrada de l'església

Altres

Usos Residencial x Pb+6 palau Moxó

Industria / taller

Comerç a PB x botiga queviures i roba

Bar - Restaurant x 2
un no està situat a la plaça 

però hi té un vetllador

Vetlladors x 2

Equipament cultural x
Arxiu històric de la ciutat de 

Barcelona

Equipament religiós x Església Sant Justs i el Pastor

Punt d'atractiu turístic x l'església i la font

Tipo Vials Peatonal x
Prioritat peatonal x Zona delimitada per pilones trànsit de vehicles
Prioritat cotxes

TOPOGRAFIA
Pendent
Plana x
Escales x per accedir a l'església
Desnivells
Altres

Rel. pròxima Equipaments
Comerç de barri x botiga queviures
Comerç de ciutat
Hotels/pensions
Altres

Elements
Gespa (quin %) plaça dura
Mobiliari No hi han bancs ni cadires
Jocs infantils(edats) no

Elements singulars x
la primera font canalitzada de 

Barcelona
WC (horaris, accessibilitat…) no
Obstacles visibilitat no
Altres

FUNCIONALITAT
Flux peatonal mitjà turistes

Zona d'estada baix
només als vetlladors  i a les 

escales de la plaça
Accessibilitat (rampes…) és accessible
Activitats
horari obertura
manteniment (neteja, materials neta

PROBLEMES

no hi ha mobiliari urbà
la gent seu a les pilones i a les 

escales

PLAÇA SANT JUST

Característiques 



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  9 - 10 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat
elements que 

utilitza
sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X A 2' obra botiga botiga de peu sola
X X T indeterminat vetllador esmorzar sentats parella
X X T indeterminat vetllador esmorzar sentats parella
X A indeterminat vetllador esmorzar sentats sol
X A indeterminat vetllador esmorzar sentats sol

Adults X A 2' escombra botiga de peu sola
X X T 30' de peu mig de la plaça de peu grup (10)
X A de pas de pas sol
X X A de pas de pas sola
X X T indeterminat vetllador esmorzar sentats parella

Gent gran X A de pas de pas va a comprar carretó compra sola

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  10-11 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent X T indeterminat vetllador esmorzar sentats família

Nens/es independents X T de pas mig plaça correr de peu els pares estan lluny
X T de pas viari caminar unes 50 noies

Joves X X T de pas passejar grup (4)
X X T de pas observar Parella
X X T de pas passejar Parella

Adults X X A indeterminat lateral plaça pintar caballet parella
X T de pas passejar davant església
X X T de pas passejar grup (10)
X X T indeterminat vetllador esmorzar sentats parella
X X T 10' davant aparadormirar aparador de peu parella

X T 10' Pilona esperar pilona sola amb dues maletes
no té on 

seure
X X T asseguts esmorzar vetllador bar família (4)

Gent gran
X A de pas de pas sol

X A de pas de pas anar a comprar carretó de la compra sola

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 23/08/2012 Dia:  Dimecres Horari:  16-17 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella

X T 10' pilona esperar assegut a la pilona sol (espera la parella)
no tenen 
on seure

X T 10' pilona esperar asseguda a la pilona amb una amiga (de peu)
no tenen 
on seure

X X T de pas passejar parella
X X T de pas passejar amb cotxet
X X T entrar a botiga passejar parella

Adults X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella

X T 10' protecció arbre descansar assegut a la protecció sol
no tenen 
on seure

X A de pas de pas sola
X T indeterminat de peu mirar l'església de peu dos homes

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 25/08/2012 Dia:  Dissabte Horari:  18-19 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents X T 10' pilona descansar asseguda a la pilona sola
no tenen 
on seure

Joves X X T indeterminat fira visitar fira fira parella
X T de pas de pas dos nois
X X T indeterminat fira visitar fira bicicleta parella i nena

Adults X A de pas de pas porta una guitarra sol

X A sentada pilona descansar pilona
no tenen 
on seure

X X T indeterminat fira visitar fira fira grup de parelles
X X T passejar passejar parella

X X T 10' protecció arbre descansar
assegut protecció 

arbres
família

no tenen 
on seure

X X T indeterminat església visitar església església grup de famílies

Gent gran X X T indeterminat fira visitar fira fira parella

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

* Obs: degut a la gran quantitat de gent que transita l'espai, no ha estat possible comptabilitzar-ho. S'ha pres nota dels usuaris i usos "tipus".

PLAÇA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 31/08/2012 Dia:  Divendres Horari:  00 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T de pas  lateral conversar de peu grup joves (3)
X X T 10' mig plaça fotografiar de peu grup de parelles

Adults X X T de pas lateral passejar de pas parella

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  9 - 10 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat
elements que 

utilitza
sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent x x T de pas En Família

Nens/es independents

Joves X X T de pas passejar grup (5)

X A de pas
entrar a  
treballar

Sola

X X T de pas passejar Parella
X X T de pas passejar grup (5)
X X T de pas passejar Parella
X X T de pas passejar Parella
X X T de pas de pas grup (10)

X T esperar de peu dues noies
Adults X A 1h esglaons sentats esglaons/bar grup (3) Parlen fort

X A 10' vetllador muntatge espai reservat

X A 5' C/D Carretó, furgoneta sol
Circular/ 

estacionar 

X A 15' C/D camió sol
Circular/ 

estacionar

X A de pas de pas camió sol
dificultat 

per 
circular.

Gent gran X A de pas de pas anar a comprar carretó de la compra sola
X A de pas de pas

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  10-11 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T de pas passejar grup (4)
X A esperar de peu dues noies

X X T de pas observar Parella
X X T 3' de peu pensar on van grup (5)
X X T de pas passejar Parella
X X T de pas passejar Parella

X A de pas en bici sola en bici
X A de peu prendre cafè davant bar amb un gos

Adults X A 1h esglaons sentats esglaons/bar grup (3) Parlen fort
X A 10' de peu parlar davant quiosc

X A 20' C/D Carretó, furgoneta sol
Circular/ 

estacionar 

X A 15' C/D camió sol
Circular/ 

estacionar

X A de pas de pas camió sol
dificultat 

per 
circular.

X A passejar passejar el gos sola amb dos gossos
X X T asseguts esmorzar vetllador bar família (4)

Gent gran
X A de pas de pas sol

X A de pas de pas anar a comprar carretó de la compra sola

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 23/08/2012 Dia:  Dimecres Horari:  16-17 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent x x T sentats dinar vetlladors amb els pares

Nens/es independents x T sentats dinar vetlladors amb els pares
x T sentats dinar vetlladors amb els pares

Joves X X T de pas passejar grup (4)
X A esperar de peu dues noies

X X T de pas observar Parella
X X T 3' de peu pensar on van grup (5)
X X T de pas passejar Parella
X X T de pas passejar Parella

X A de pas en bici sola en bici
x x T sentats cadires bar dinar vetllador vàries parelles

Adults X A 1h esglaons sentats esglaons/bar grup (3) Parlen fort
X A 10' de pas parlar

X A 20' C/D Carretó, furgoneta sol
Circular/ 

estacionar 
X X T 1h vetlladors dinar vetllador varis grups de gent
x A de peu beure davant bar

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 25/08/2012 Dia:  Dissabte Horari:  18-19 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes

x x A 5' de peu prendre gelat davant gelateria amb les mares
no tenen 
on seure

Nens/es independents

Joves
X A de pas de compres dues noies

x x A indeterminat asseguts prendre algo vetllador grups, parelles…
X X T indeterminat asseguts prendre algo vetllador grups, parelles…

X A de pas de compres sola
X A de pas de pas tres nois
X X A de pas de compres grup de nois i noies
X X T indeterminat asseguts menjar gelat escales parelles

Adults x I de pas de pas sola

x A indeterminat paradeta pintor vendre quadres
una paradeta i un 

parasol
x x T de pas passejar parella
X X T indeterminat asseguts prendre algo vetllador grups, parelles…
x x A indeterminat asseguts prendre algo vetllador grups, parelles…
x x T de pas mirar fira dues dones
x T de pas mirar fira sol
x x T indeterminat asseguts descansar a les jardineres parella

Gent gran x A passejar davant botiga dues dones
x A indeterminat assegudes prendre algo vetllador dues dones

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

* Obs: degut a la gran quantitat de gent que transita l'espai, no ha estat possible comptabilitzar-ho. S'ha pres nota dels usuaris i usos "tipus".

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 31/08/2012 Dia:  Divendres Horari:  00 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves x I de pas conversar grup de 3 nois

Adults X T indeterminat escales sentat escales sol
sembla 
begut

x A de pas passejar grup 5 noies
x x A de peu parlar davant del bar dues parelles

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JOSEP ORIOL

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  9 - 10 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat
elements que 

utilitza
sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent x x T de pas En Família

Nens/es independents

Joves x A indeterminat vetllador escombrar vetllador sola

Adults X X T de pas passejar de pas família
X A de pas de pas de pas sola

X A 5' C/D repartir Carretó sol

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLACETA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 21/08/2012 Dia:  Dimarts Horari:  10-11 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T de pas passejar grup (3)
X A de pas de pas de pas de peu sola

X A indeterminat vetllador muntar vetllador vetllador sol

Adults X A indeterminat vetllador prendre cafè vetllador sol
X X T de pas passejar parella

Gent gran X A de pas de pas caminar de peu sol

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLACETA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 23/08/2012 Dia:  Dimecres Horari:  16-17 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador grup (4)
X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella

X X A indeterminat esglaó local descansar esglaó local parella
no tenen 
on seure

X X A indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella

Adults X X T de pas de pas passejar parella amb cotxet
X T de pas de pas passejar dues dones
X T 15' porta bar esperar porta bar amb un cotxet

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLACETA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 25/08/2012 Dia:  Dissabte Horari:  18-19 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes

Nens/es independents X T de pas lateral passejar de pas família

Joves X T de pas lateral passejar de pas dos nois
X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella

X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador dues noies
X A de pas lateral de pas de pas sola

Adults X X T de pas lateral passejar de pas família
X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador dues dones

X X T indeterminat vetllador prendre algo vetllador parella
X X T de pas lateral passejar de pas parella

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

* Obs: degut a la gran quantitat de gent que transita l'espai, no ha estat possible comptabilitzar-ho. S'ha pres nota dels usuaris i usos "tipus".

PLACETA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 31/08/2012 Dia:  Divendres Horari:  00 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves x X A 5' davant bar conversar porta bar
grup(4) treballadors que 

tanquen bar

Adults

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLACETA DEL PI

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 29/08/2012 Dia:  Dimecres Horari:  9 - 10 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat
elements que 

utilitza
sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X A de pas de pas Segway de pas sola
X T de pas de peu preguntar dos nois

X A de pas de peu caminar de pas sola

Adults X A 30' vetllador esmorzar vetllador grup (3)

X A indeterminat Escales passar el temps escales església grup (4)
sense 
sostre

X T 20'  Escales descansar escales església sola
no té on 

seure

X T 10'  Escales descansar escales església sol
no té on 

seure

Gent gran X A de pas de pas caminar sola amb carretó compra

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JUST

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 23/08/2012 Dia:  Dimecres Horari:  16-17 h Clima:   Onada de Calor

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X T 40'  vetllador dinar vetllador parella
X T 20' vetllador fer el cafè vetllador sola

X A indeterminat vetllador prendre algo vetllador sol
X A de pas de pas caminar de pas sola

Adults X A
horari 

comercial
pilona esperar

seu sobre una cadira 
seva i recolza els 
peus a una pilona

sol

s'ha tret 
una cadira 

de la 
botiga per 
no seure al 

terra
X X T de pas de pas passejar de pas parella

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JUST

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 25/08/2012 Dia:  Dissabte Horari:  18-19 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes

Nens/es dependent X T indeterminat vetllador correr vetllador-escales
dos nens (les mares 

prenen algo al vetllador)

Nens/es independents

Joves X X T 5' font refrescarse font parella
X X T de pas passejar Parella
X T de pas passejar Grup (3)

X T 5' pilona font asseguda pilona amb la parella (de peu)

Adults X T 30' Vetllador prendre algo vetllador parella dos homes
X T indeterminat Vetllador prendre algo vetllador grup (6)

X X T de pas passejar Parella

X A
horari 

comercial
pilona esperar

seu sobre una cadira 
seva i recolza els 
peus a una pilona

sol

s'ha tret 
una cadira 

de la 
botiga per 
no seure al 

terra

X A indeterminat Escales passar el temps escales església grup (5) amb gossos
sense 
sostre

Gent gran X A de pas caminar de pas sola

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista
* Obs: degut a la gran quantitat de gent que transita l'espai, no ha estat possible comptabilitzar-ho. S'ha pres nota dels usuaris i usos "tipus".

PLAÇA SANT JUST

genere



USUARIS

Espai: Plaça Sant Josep Oriol Data: 31/08/2012 Dia:  Divendres Horari:  00 h Clima:   càlid

origen temps espai ocupat activitat elements que 
utilitza

sol / parella / grup obs.

Persones Home Dona A / I / T permanència caract. Funció ús/ apropiació Problemes
Nens/es dependent

Nens/es independents

Joves X X A 2' vetllador sopar vetllador grup(15)
X A 1h vetllador sopar vetllador grup (3)

X X T indeterminat escales asseguts escales església parella amb un cotxet
X x A indeterminat escales Conversar escales església

Adults X X A indeterminat vetllador sopar vetllador parella

X A indeterminat Escales passar el temps escales església grup (5) amb gossos
sense 
sostre

X A 5' mig plaça tocar música al terra
sol (està amb el grup de 

les esclaes)
no sap 
tocar

X A indeterminat Escales tocar música escales església grup (3)
X A indeterminat vetllador sopar vetllador grup(4)

Gent gran

A: autòcton ; I: Immigrant ; T: Turista

PLAÇA SANT JUST

genere
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FOTOGRAFIES  TREBALL DE CAMP 
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Plànol ubicació fotografies. 



130 

 

PLAÇA DEL PI 
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PLAÇA SANT JOSEP ORIOL 
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PLACETA DEL PI 
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PLAÇA SANT JUST 
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