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Cal fugir dels tòpics. Immigració no implica necessàriameny augment de
l’índex de violència

un dels principals objectius del projecte és fer del nou centre un equipament obert al barri. per conseguir aquest objectiu cal incrementar el rendiment actual de l’edifici, omplint-lo amb noves activitats
dirigides a un gran ventall de diferents tipologies d’usuaris, fent del nou centre un equipament que funcioni durant tot el dia.

La immigració nacional
dels 60 es va instal·lar

massivament a la
perifèria de Barcelona,
de condició econòmica
precària, van construir

les seves primeres
vivendes (barraques) i

van esdevenir el
veritable motor del
barri, gràcies a les

seves reivindicacions
socials.

Actualment la 
immigració estrangera

està arribant en
busca de millors

condicions de vida.
La història es repeteix,

Potser hauriem de
reflexionar i mirar
enrera abans de

menysprear i
criminalitzar aquells

qui ara fan el que
abans vem fer “nosaltres”

Gràcies a qui es pensen, doncs, que es poden sentir orgullosos del seu barri?
Aquesta gent són un problema que la gent del barri hauria de tenir present. Ells són els culpables de la inseguretat
ciutadana, i no pas els moros o els immigrants, però, és clar, sembla que ningú no s'atreveix a plantar-los cara,
possiblement perquè alguns/es són fills del veí/na de davant de casa. I ara, sense entrar en polèmica, he de dir 
que són una falta de respecte cap a Catalunya per la seva inadaptació i anticatalanisme, tenint en compte que han 
nascut en democràcia, i també cap a Espanya, perquè desprestigien als seus avantpassats andalusos, murcians, 
castellans... arribats els anys seixanta i setanta i que tant han lluitat (i encara ho fan)per fer de les perifèries uns 
barris dignes i amb qualitat de vida per a les noves generacions, i que tenen el meu respecte i estima.
Email: rfernandez@laptp.org

me alegro más del cambio que ha realizado nuestro distrito. Quien nos iba a decir que ibamos a tener un Fabra i Puig
como el que tenemos, quien nos iba a decir que nos pondrian un metro ligero, o escaleras mecanicas o ascensores, 
o un parque inmenso en mitad del distrito, o incluso plataformas para los autobuses. Creo que nos encontramos bien 
dentro de la situación global y por ello que esta bien que sigamos reclamando los pequeños retoques de nuestra 
ciudad, pero debemos felicitarnos todos por la buena gestión de nuestro distrito 
Email: dfrisu@terra.es

fòrum 9 barris
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sistema viari

edificació

espais verds públics

El tret més significatiu del sistema viari de la zona és l’important 
encreuament de dues grans vies com són la Ronda de Dalt
(i Via Favència) amb la històrica Via Júlia, tot creant un conflicte
circulatori sobretot pel que fa al fluxe peatonal que es desplaça
per via Júlia i creua aquest punt.

Els carrers d’aquesta zona
es disposen en forma de quadricula,

en un sentit segueixen la topografia del
terreny, mentres que en el sentit perpendicular

s’hi oposen.

Degut a la complicada topografia
de la part nord de la Ronda,

els carrers d’aquesta zona
no segueixen una

disposició geomètrica,
sinó que s’adapten

a la topografia
del terreny.

L‘espai verd públic es concentra en
gran mesura pròxim a la Ronda,

en espais veïns o aprofitant la
cobertura d’aquesta.

Queda ben pròxim també
la zona verda del parc

del turó, així com
diverses places

de caràcter més
urbà integrades

dins el barri.

La zona d’actuació
queda disposada en el límit

del barri de la Prosperitat amb la zona
nord de la Ronda. La Properitat està composta

per edificis d’habitatges entre mitgeres, d’açada mitja,
organitzats en illes compactes, amb caràcter de barri històric.

La zona nord
de la ronda, així
com altres zones de
la Guineueta o de
Canyelles estan
constituïdes principalment
per blocs d’habitatges aïllats
de gran alçada, deixant una gran
superfície d’espai públic entre ells.

mobilitat!

anàlisi

accessibilitat!

Existeix una gran varietat de
possibilitats d’arribar a la zona 
d’actuacio amb transport públic 
(bus i metro), així com un gran 
nombre d’aparcaments públics i
privats que garanteixen el 
còmode accés amb cotxe
particular.

Cal facilitar l’accés
a persones amb
dificultats motrius,
l’esport ha de ser un
dret de TOTS.

us actual

us proposat

       via júlia

     ronda de dalt

       mercat municipal

 zona d’aparcament

 camp de futbol

nou barris

barcelona

situació   1/2000

ronda de dalt

via júlia

escola

     zona aparcament


