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8. Generació de noves activitats  
 

8.1. Descripció de les noves activitats 
 
 El pla de reurbanització de l’espai interior de Barcelona a La Sagrera i el 
seu entorn, engloba un conjunt d’actuacions que preveuen àmplies zones per a 
activitats residencials, comercials industrial i d’oficines que atrauran un important 
nombre de nous viatges vers l’àrea d’influència de l’Estació de La Sagrera. 
 
 El conjunt d’actuacions que es portaran a terme a l’espai de Sagrera-Sant 
Andreu, comportarà la creació de les següents activitats: 
 
 
 

Superfícies d’activitat (m2) 
Industrial Comercial Oficines Residencial Equipament Hoteler TOTAL 

15.333 52.667 476.647 779.867 68.078 55.667 1.448.259 

Taula 9: Superfícies d'activitat segons el tipus d'utilitat 
(Font: Estudi de trànsit de la reurbanització de La Sagrera [19]) 

 
  
   
 I expressades en percentatge:  
 
 

1% 4%

33%

53%

5% 4%
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Residencial
Equipament
Hoteler

 
Figura 24: Superfície d'activitat segons tipus d'utilitat en percentatges 

(Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 25: Implantació de noves activitats a Sant Andreu-Sagrera 
(Font: Estudi de trànsit de la reurbanització de La Sagrera [19]) 
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Figura 26: Implantació de noves activitats a Sant Andreu-Sagrera 

(Font: Estudi de trànsit de la reurbanització de La Sagrera [19]) 
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 Com a activitats prioritàries apareixen les oficines i habitatge. Les altres 
activitats tenen una importància inferior i semblant, excepte l’activitat industrial 
amb 15.333 m2, que és l’ús amb menys metres quadrats i amb molta diferència 
respecte els altres. Pel que fa a la distribució territorial (veure Figura 25 i Figura 
26) en la zona d’estudi del barri de La Sagrera, destaquen els 126.043 m2 
d’habitatge i 127.928 m2 d’oficines localitzades al nou triangle de terreny entre el 
carrer del Pont del Treball i l’Estació de La Sagrera, que apareix degut a l’obertura 
del nou vial paral·lel a la Ronda de Sant Martí. Del total de m2 de sostre, el 33% 
es destinaran a habitatge de protecció oficial,  en total es preveu la construcció 
d’uns 8.000 pisos en tot l’àmbit.  
 

8.2. Previsió de viatges generats per les noves activitatsi l’estació 
 
 La previsió de nous viatges que es descriuran a continuació realitzat per 
Barcelona Regional [19], parteix de la base que aquests nous viatges estaran 
formats per dues components bàsiques, que cal diferenciar conceptualment 
clarament: 
 

• Demanda induïda: l’atreta exclusivament per la construcció de noves 
xarxes, en la mesura que suposaran una clara alternativa enfront 
d’itineraris existents que per exemple es realitzen en altres modes de 
transport o per vies diferents si es tracta de vehicles privats. 

 
• Noves activitats: la demanda generada arrel de les noves activitats 

emplaçades a l’entorn dels nous accessos i de la nova vialitat, dels quals 
han de servir-se fonamentalment per accedir-hi.  

 
Aquesta previsió de viatges serà útil per conèixer el nou volum de persones 

que generarà la zona, així com la necessitat de transport públic, el nombre de 
vehicles que circularan per poder determinar les noves infrastructures viàries i 
necessitats d’aparcament,  altres.  

 
 

8.2.1. Viatges generats pels nous equipaments 
 
 La previsió del nombre de viatges que poden atraure cadascuna de les 
noves activitats que s’emplaçaran a Sagrera-Sant Andreu i el mode de transport 
que utilitzarà cadascun d’aquests viatges, es determina a partir de dos paràmetres 
bàsics: 
 

• Índex d’atracció global de viatges, per activitat i motiu de viatge, en tots els 
modes (en viatges/100 m2 d’activitat). Aquestes dades s’extreuen de 
comportaments de centres similars a grans ciutats del tipus de Barcelona 
(veure  Taula 10). El concepte de viatge es refereix a persona atreta, és a 
dir, cada persona es correspon únicament a un sòl viatge, d’aquesta 
manera es pot saber el nombre exacte de població atreta. 
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• Participació de cada mode de transport en els viatges atrets (en % de cada 
mode de transport respecte del total). Depèn també de cada zona de la 
ciutat, ja que n’hi haurà algunes que el transport públic tindrà més 
incidència que en d’altres.  

 
A diferència amb altres zones de la ciutat, com la Zona Franca on els 
viatges amb transport públic són menyspreables, a la zona de La Sagrera 
es considera una distribució modal similar a la mitja de Barcelona, on 
seguint dades de l’enquesta de mobilitat realitzada per l’ATM el 1996, a 
Barcelona la distribució modal de transport s’estructurava en un 40% en 
bus i metro, 25 % en privat i 35 % a peu. 
 
 
 

TIPUS ACTIVITAT  MOTIU 
Indústria Comerç Oficines Residència Equipament* Hotel

Residència 21,5   5,2   
Treball  5,25 31  5,25 4 
Visita  41,5 17  8,25 10,5 

    *dades mitjanes en funció del tipus d’equipament 
 

Taula 10: Viatges cada 100 m2 d'activitat 
(Font: Estudi de trànsit de la reurbanització de La Sagrera [19]) 

 
 
   
 La previsió final resulta ser de 350.435 nous viatges al dia generats per la 
implantació de noves activitats. Evidentment, aquestes dades corresponen al 
període punta de dia feiner, que són les que s’utilitzaran per exemple per estudiar 
les capacitats de les noves estructures viàries. Aquestes dades es poden 
desdoblar entre dies feiners i laborables, donades les diferències entre ambdós 
dies en funció del tipus d’activitat; d’aquesta manera es poden veure per exemple 
l’impacte de les diferents activitats depenent del dia de la setmana en que ens 
trobem.  
 
 

8.2.2. Viatgers deguts a la nova estació de l’AVE 
 
 Es calcula que el 2005, any teòric en que ja hauria d’haver arribat l’Alta 
Velocitat a Barcelona segons es preveia en els moments de realitzar l’estudi de 
viatges, els viatges atrets per dia a l’estació de La Sagrera serien 49.643.  
 
 Per al càlcul dels viatgers atrets per l’estació de La Sagrera es considerà 
que, Barcelona des de 1999 fins al 2005 experimentaria un increment del 24,5 % 
en el nombre de viatgers de Rodalies, un 9,5 % en el de Regionals i gràcies a la 
nova línia i les estacions de l’AVE, es preveu que hi hagi 20,3 milions de viatgers 
a l’any, aquest increment de viatgers aniria associat a un decrement d’una part 
dels viatgers de les línies aèries. 
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 Amb aquestes dades i tenint en compte que per transformar les dades 
anuals a viatgers per dia, s’ha de tenir en compte que els caps de setmana, els 
festius i el mes d’agost el nombre de viatges és inferior a la mitjana es considera 
un any efectiu de 280 dies, s’obtenen els valors de la Taula 11. 
 
 
 
 Milions de viatgers a l’any Viatgers al dia 
 1999 2005 Increment (%) 1999 2005 
Rodalies 27,7 34,5 24,5 98.928 123.214 
Regionals 2,1 2,3 9,5 7.500 8.214 
Grans línies/Alta velocitat 2,2 20,3 822,7 7.857 72.500 

Taula 11: Prognosi de viatgers a les estacions de Barcelona 1999-2005. 
(Font: Estudi de trànsit de la reurbanització de La Sagrera [19]) 

 
 
 Un cop analitzat el número de viatgers al dia i sabent que la prognosi de 
viatgers per a l’estació de la Sagrera respecte totes les estacions de Barcelona és 
del 17,4 % per rodalies, el 21,7 % per regionals  i el 36,4 % per grans línies i alta 
velocitat, s’obté que el nombre total de viatgers a La Sagrera per al 2005 s’estima 
que serà de 49.643 viatgers, dels quals 21.428 provindran de rodalies, 1.785 de 
Regionals i 26.428 de Grans línies i Alta Velocitat. 
 
 Si es sumen els viatges o persones atretes per noves activitats i degudes a 
la nova estació, s’obté un total de 400.078 de persones que es mouran per la 
zona en un dia. 
 
 

8.2.3. Previsió de volum de cotxes 
 
 Un impacte molt important per a la zona podria ser l’excés de cotxes a la 
zona degut als nous viatges generats. Per a calcular el volum de cotxes total 
causat per la reconversió del barri, es parteix de les dues dades anteriorment 
calculades: 
 

1. En els tipus de viatges atrets per nous equipaments o activitats, s’havia 
obtingut un total de 350.435 nous viatgers al dia. Si s’aplica el percentatge 
de gent a Barcelona que usa el cotxe com a mitjà de transport, s’obté un 
total de 70.087 nous viatges. Finalment, i per obtenir el nombre de vehicles 
atrets, es considera que l’ocupació mitjana dels vehicles per a les noves 
infrastructures oscil·la al voltant de 1,2 persones per vehicle, d’aquesta 
manera es preveu que aquests 70.087 nous viatges repercutiran en 55.898 
nous vehicles atrets pel conjunt de l’entorn. 

 
2. En el càlcul de viatgers atrets per la nova estació de l’AVE, s’havia obtingut 

que el nombre total era de 49.643 per dia. Per saber quin percentatge 
d’aquests utilitzaran el cotxe, es considera que l’utilitzaran el 10 % dels 
viatgers de rodalies, el 55 % dels viatgers de trens regionals i el 79 % dels 
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viatgers d’Alta Velocitat (igual que a l’aeroport). També es consideren 
índexs d’ocupació mitjana de vehicles diferents als anteriors, concretament 
1,2 per rodalies, 1,4 per regionals i 1,8 per alta velocitat. Aquests nombres 
indueixen a un total de 14.086 vehicles. 

   
 Per tant resulta un total de 69.984 vehicles seran atrets per la reconversió 
de la zona. Aquesta xifra servirà per analitzar capacitat de les diferents xarxes 
viàries, les necessitats d’aparcament, nivells de soroll, etc. 
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9. Impactes de la nova estació 
 

9.1. Introducció: Barcelona i la seva política de sostenibilitat 
 
 L’ajuntament de Barcelona, des de la Cimera de Rio de l’any 1992 fins la 
passada Cimera de Johannesburg, on va tenir un paper rellevant com portaveu 
del món local ha anat incorporant en les seves actuacions el concepte de 
sostenibilitat i polítiques ambientals. 
 
 El 1994, Barcelona va signar la carta d’Aalborg, amb la qual cosa la ciutat 
es comprometia  a introduir en les seves decisions les polítiques ambientals. En 
aquest sentit, Barcelona ha fet una clara aposta vers la sostenibilitat amb la recent 
aprovació de la seva Agenda 21 [20], fruit d’un llarg treball de consens entre les 
entitats cíviques, universitats, administracions públiques i associacions 
representants tots ells en el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
L’agenda recull 10 objectius amb diferents línies d’actuació per tal d’impulsar un 
model de desenvolupament sostenible per la ciutat. 
 
 Molt abans l’Ajuntament havia aprovat l’any 1994, el document “Programes 
d’Actuació per a una política medioambiental a Barcelona” [21], on es recollien de 
manera transversal aquells programes i actuacions encaminades a millorar la 
qualitat ambiental de la ciutat. 
 
 Des d’aleshores s’ha anat avançant amb diverses línies d’actuació 
emmarcades en diferents programes, ja sigui per la millora de la mobilitat, la 
millora de la qualitat atmosfèrica i del soroll, la racionalització del cicle de l’aigua, 
l’eficiència energètica, el tractament de l’espai lliure i el verd urbà, la millora del 
tractament de residus, etc. En definitiva, Barcelona aposta clarament cap un nou 
concepte de ciutat compacte i diversa, eficient en l’ús dels recursos naturals i amb 
un espai públic de qualitat. 
 
 La nova llei d’urbanisme 2/2002 del 14 de març [22], introdueix el concepte 
de sotenibilitat i de protecció medioambiental a les polítiques urbanístiques. 
Aquests criteris de sostenibilitat i medi ambient són els que ja es desenvolupen en 
el planejament i disseny de la ciutat i que queden recollits en els documents de 
l’Agenda 21 de Barcelona, que serveix de marc a aquesta ambientalització de 
planejament urbanístic. 
 
 

9.2. Situació actual: un barri amb buits urbans i grans barreres 
físiques 

 
 El sector de La Sagrera continua essent un buit urbà al nord est de la 
ciutat. Les infrastructures ferroviàries han estat un espai immens que han separat 
els barris de Sant Andreu, Sagrera, Trinitat Vella i la part nord de Sant Martí. 
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 Com ja s’ha esmentat en capítols anteriors gran part dels terrenys estan 
ocupats per les pròpies línies ferroviàries i per multitud de tallers i naus de 
RENFE. El sòl ferroviari està constituït per l’àmplia explanada que ocupen les 
vies, situada a la cota 16, entre el barri de La Sagrera que el trobem pròxim a la 
cota 20-22 i el barri de Sant Martí que baixa ràpidament cap a la cota 10-11. 
L’actual configuració d’aquest sector de la ciutat ve determinat per l’orografia de la 
formació al·luvial del Besòs. 
 
 La interposició del ferrocarril ha estat determinant en la configuració actual 
de l’àmbit. La barrera física de les diverses instal·lacions ferroviàries ha conformat 
que els teixits urbans situats a ambdues bandes del buit ferroviari siguin força 
diferents. De fet és un àmbit amb problemes de permeabilitat, ja que aquest 
només es produeix en primer lloc en els ponts existents, i en segon lloc les 
continuïtats del carrer Guipúscoa, València i Bilbao, i per últim, per alguna 
passarel·la per vianants. Tot aquest sistema li dóna una accessibilitat aproximada 
cada 750-800 metres. Malgrat tot encara hi ha una important manca de 
permeabilitat i de mobilitat, tant transversalment com longitudinalment, degut a la 
configuració del teixit urbà. 
 
 

9.3. Aspectes ambientals de la reestructuració del barri 
 
 Tal com ja s’ha dit anteriorment, Barcelona aposta per un model de ciutat 
compacta, que no vol dir dens, que millori la qualitat de vida dels ciutadans, i per 
tant basada en trobar situacions sostenibles als aspectes urbanístics, 
socioeconòmics i ambientals. 
 
 Això significa en el cas concret de l’urbanisme, introduir des de un primer 
moment, aquests principis alhora de dissenyar i planificar les noves propostes per 
a la ciutat.  
 
  A continuació es detallen els aspectes ambientals que afectaran a la 
reordenació de la zona: 
 
 

9.3.1. Disminució de l’impacte acústic 
 
 El nombre de vies i l’elevat tràfic ferroviari provocat per la reestructuració 
ferroviària amb l’arribada del tren d’Alta Velocitat, empitjorarien els nivells sònics a 
les proximitats de l’àmbit ferroviari. És per això que el Pla presenta la cobertura i 
soterrament de les diverses instal·lacions ferroviàries com una clara mesura 
ambiental ja que s’evitarà un augment de la pressió sonora en aquest indret de la 
ciutat, si més no, el provocat pel sistema ferroviari. Tot i això, hi ha previstes 
escletxes visuals en determinats punts de cara a que el tren no quedi amagat ni 
desconegut. Des d’aquestes zones obertes es podrà veure passar els trens. En 
concret a l’altura de del pont de Bac de Roda es col·locarà una coberta envidrada 
que reduirà el soroll dels trens i a la mateixa hora també serà l’accés a l’estació 
intermodal. 
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 Pel que fa al sistema viari, cal esperar que amb mesures com les que ja 
s’estan duent a terme amb la renovació de ferms dels carrers incorporant asfalt 
reductor, millorin els valors del trànsit viari. 
 
 

9.3.2. Millora de la permeabilitat de la infrastructura ferroviària 
 
 El sistema ferroviari origina un buit urbà que dificulta la permeabilitat de tot 
el teixit urbà. La cobertura i soterrament contemplats han d’evitar que la superfície 
de vies i els tallers segueixin sent una barrera infranquejable pels barris de Sant 
Andreu i Sant Martí. 
 
 La cobertura i soterrament significa la millora de la permeabilitat viària en 
un sentit ampli, és a dir, es generen nous vials de pas per a trànsit rodat i es 
guanya un gran espai per a mobilitat de vianants. L’operació de cobertura si 
soterrament posa remei a la històrica fractura urbana tot creant un gran eix de 
verd urbà. 
  
 

9.3.3. Millora de la xarxa viària degut a l’increment de mobilitat 
 
 L’entorn de l’estació de La Sagrera presenta majors possibilitats 
d’incrementar la mobilitat en el seu entorn. És un indret de la ciutat que està 
pròxim al nus de la Trinitat, veritable indret repartidor de direccionalitat. La 
Sagrera disposa de bona connexió amb autopistes, també mitjançant altres vies 
menys importants, facilita la comunicació amb el Vallès Oriental, l’Occidental, el 
Maresme, el Barcelonès Nord i en general amb tots els destins de fora de la 
ciutat. En definitiva, el sector de La Sagrera disposa d’una alta accessibilitat 
potencial. 
 
 Tal com s’ha explicat anteriorment, el projecte de reurbanització de La 
Sagrera amb la nova demanda que generarà representarà un volum de més de 
70.000 vehicles. 
 
 Segons estudis realitzats sobre la xarxa viària contemplada en el Pla, 
sembla que serà del tot suficient per absorbir el trànsit que es generarà al voltant 
de l’estació. Els futurs vials, tindran la suficient capacitat per canalitzar la 
demanda de vehicles exigida per les noves activitats de la zona. 
 
 

9.3.4. Millora del teixit urbà, renovació urbana 
 
 El soterrament i cobertura de les instal·lacions ferroviàries permetrà 
recuperar una superfície aproximada de 13 ha que a l’actualitat ofereixen una 
certa degradació a les zones més pròximes a les naus, tallers i al parc de vies. 
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 El fet de recuperar aquesta gran superfície possibilita generar un gran eix 
pels ciutadans, un espai per l’oci i el lleure. També reequilibra el teixit urbà, ja que 
com s’ha esmentat abans, millora la interconnexió entre barris. 
 
 Pel que fa a la estació multinivell, millorà l’accessibilitat amb transport 
públic a la zona. Aquest sistema permetrà incrementar l’eficiència de mobilitat 
minimitzant el moviment de passatgers, però alhora incrementant la interrelació 
entre diferents tipus de transport. Una altre característica molt importat d’aquesta 
estació multinivell, és el fet que es proposi una estació amb els diferents serveis 
estratificats en els subsòl, aquest tret redueix considerablement l’ocupació d’espai 
en superfície, alliberant zones per altres usos.  
 
 La cobertura permetrà generar unes zones d’equipaments esportius sobre 
les lloses que vindran a suposar una superfície lleugerament superior a 3 ha 
destinades a l’oci dels ciutadans. El fet de crear un centre d’intermodalitat ajudarà 
a diversificar els usos existents a la zona, equilibrant el domini actual del teixit 
residencial amb altres usos com el terciari, equipaments, espai lliure, etc. Es 
preveu en total una superfície d’unes 16 ha en equipaments. 
 
 

9.3.5. Augment del verd urbà 
 
 La zona d’estudi és un àmbit on la superfície ocupada pels serveis 
ferroviaris ha dificultat el desenvolupament de grans zones verdes i parcs. 
Mitjançant la cobertura de vies ferroviàries es realitzarà un increment considerable 
de zones verdes en l’àmbit de la proposta, ja que sumades a les 43 ha ja 
previstes en el primer planejament, actualment se’n preveuen un total de 49 ha. 
 
 

9.3.6. Dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Sagrera 
 
 L’Ajuntament de Barcelona, va desenvolupar l’any 1997 el Pla Especial de 
Clavegueram de Barcelona (PECLAB). En aquest pla ja es preveia l’execució d’un 
gran dipòsit en aquest àmbit. La gran reestructuració de l’entorn de La Sagrera 
permetrà desenvolupar un dipòsit de 85.000 m3.  
 
 Aquest dipòsit té la funció d’evitar inundacions aigües avall, és a dir 
l’anegament d’altres sectors de la ciutat. Tal com es veu en la Figura 27 el dipòsit 
interceptarà gran part de les aigües del tram mig de la riera d’Horta. En concret 
recollirà l’aigua de tots els col·lectors afluents i desaiguarà  pel col·lector del carrer 
Prim. 
 
 Per tant, aquesta és una mesura ambiental que no només millora les 
condicions de drenatge local de la zona sinó que complementa les actuacions 
(d’aquest tipus) ja realitzades al llarg de la ciutat, tot millorant a més, la qualitat del 
litoral ja que seran interceptades les primeres aigües pluvials (més contaminades) 
i posteriorment, després del període de pluja, bombejades al sistema de 
sanejament per al seu tractament en la planta corresponent. 
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Figura 27: Dipòsit de retenció d'aigües pluvials 

(Font: Bases pel projecte de Sagrera [16]) 
 
  

9.3.7. Afecció al freàtic 
 
 El fet que les línies ferroviàries estiguin soterrades a una certa profunditat, 
com per exemple les futures línies 9 i 4 de metro que transcorreran a una 
profunditat d’uns 15 metres sota el nivell del mar, fa que pugui presentar-se 
interrelacions amb el sistema freàtic. La proximitat de tot aquest sector al riu 
Besòs i el fet de que l’entorn de La Sagrera està situat en l’antiga plana deltaica 
del marge dret del riu, fan que el nivell piezomètric, actualment sigui força elevat. 
De ben segur que els túnels i les diferents instal·lacions soterrades interactuaran 
amb l’aqüífer superficial del Besòs. Òbviament els projectes pertinents hauran de 
tenir cura d’aquest fet i prendre les mesures correctores més escaients. 
 
 Per altre banda podria ser factible aprofitar aquestes aigües freàtiques pel 
reg de zones verdes, per a la neteja viària o per usos ornamentals. D’aquesta 
manera es podrà resoldre la interacció de les infrastructures amb l’aqüífer 
superficial i alhora produir un estalvi d’aigua de major qualitat i així apostar pel 
respecte sobre el cicle de l’aigua sense malgastar-la. 
 

9.3.8. Elements protegits 
 
 En la zona de projecte es troben dues peces que tenen consideració de 
béns d’interès: 
 

• La Font de Can Gaig, el pla de protecció preveu el manteniment, 
conservació i restauració de l’estructura actual de la font, amb la seva pica, 
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aixeta i placa esculpida, podent ser objecte de trasllat o resituant-la en el 
mateix indret per motius urbanístics. 

 
• La Torre del Fang, la corresponent fitxa estipula el manteniment de tota 

volumetria actual. Es pretén la conservació i restauració de les façanes 
amb la seva composició arquitectònica, materials d’acabat i cromatisme, 
amb especial atenció als seus finestrals realitzats amb emmarcaments de 
pedra motllurada. També s’estudia la conservació i manteniment dels 
espais nobles de l’interior amb la seva decoració original. 

 
Com s’ha explicat anteriorment, la proposta d’infrastructura 

ferroviària preveu el traçat del futur túnel pel carrer Mallorca, la qual cosa 
obliga a que  la connexió amb l’estació de La Sagrera passi per sota de 
l’actual emplaçament de la Torre del Fang. Les condicions tècniques del 
traçat ferroviari proposat no permeten evitar aquesta interferència. 
 

En el cas que les condicions d’execució tècnica de les infrastructures 
no permetin mantenir l’edifici en la seva ubicació actual amb garanties per 
a la seva conservació, es procedirà al seu trasllat i restitució en el punt més 
adient de l’entorn per a la seva conservació. 

 
 

9.4. L’Agenda 21 Local de Barcelona i l’estació de La Sagrera i el 
seu entorn 

 

9.4.1. L’Agenda 21 L de Barcelona 
 
 El document central de l’Agenda 21 Local de Barcelona recull 10 objectius 
amb diferents línies d’actuació, per tal d’aconseguir una Barcelona més 
sostenible. A continuació es detallen els objectius determinats en aquest 
document per posteriorment  relacionar-los amb el projecte: 
 

1. Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà. 
 
2. Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de qualitat. 

 
3. Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor. 
 
4. Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable. 

 
5. Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables. 

 
6. Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el 

reciclatge. 
 

7. Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d’equitat i 
participació. 
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8. Potenciar l’activitat econòmica orientat cap a un desenvolupament 

sostenible. 
 
9. Progressar en la cultura de la sosteniblitat mitjançant l’educació i la 

comunicació ambiental. 
 

10. Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació 
internacional. 

 
 

9.4.2. Relació entre l’Agenda 21 L i el projecte 
 
 Evidentment, el projecte de l’estació i el seu entorn incorporen els diferents 
criteris anteriors. Potser, l’objectiu que més s’ha tingut en compte ha estat el 
segon, és a dir “Defensar la ciutat compacta i diversa amb un espai públic de 
qualitat”. El projecte d’una manera genèrica pretén això, i més concretament 
s’esforça en algunes línies d’actuació com ara millorar la qualitat dels teixits 
urbans consolidats i recuperar mitjançant la renovació urbanística dels que són 
obsolets o degradats, respectant les característiques dels cascs antics dels barris, 
per assolir la plena utilització de l’àrea urbana i disminuir la demanda del nou sòl. 
 
 Clarament s’ha apostat per una regeneració del barri i s’ha disminuït la 
demanda de sòl, fent de l’estació de La Sagrera un centre intermodal, utilitzant el 
subsòl per alliberar la superfície de determinats serveis. 
 
 Igualment l’objectiu 3: “Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn 
acollidor” i l’objectiu 4: Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una 
ciutat saludable”, són idees que també s’han aplicat en el moment de planejar i 
reordenar l’espai que estem tractant. 
 
 Altres línies d’actuació com ara les següents, són totes elles línies que 
s’han anat incorporant com elements indispensables del projecte. 
 

• Assolir la màxima accessibilitat amb la mínima mobilitat 
 
• Aconseguir un excel·lent transport públic. 

 
• Incrementar la xarxa per a vianants. 

 
• Reduir el soroll de la ciutat 

 
En aquest mateix sentit, l’objectiu 5 que parla sobre “Preservar els recursos 

naturals i preservar els renovables”, també s’ha tingut en compte com s’ha 
explicat anteriorment en la necessitat d’aprofitar les aigües subterrànies, degudes 
a que  les instal·lacions projectades transcorren a una profunditat considerable i 
seran afectades pel nivell freàtic de la zona. 
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Per últim, cal afegir també que el propi objectiu 1: “Projectar els espais 
lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà”, és a dir, la necessitat d’enverdir 
l’espai construït es veu reflectit en el projecte en les 49 ha de zona verda 
previstes. 
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10. La participació dels veïns en la transformació del barri 
 
 

La transformació urbanística i global de La Sagrera-Sant Andreu és clar 
que presenta unes grans expectatives de futur, els veïns però, a través de les 
seves institucions volen participar també en l’oportunitat de transformar el barri en 
el que viuen. En aquestes operacions de transformació urbanístiques, la 
participació ciutadana pot esdevenir molt important, ja que poden influenciar 
directament en la planificació del projecte, ja sigui a través de noves propostes, 
al·legacions referents a temes en desacord o altres. Les modificacions de les 
traces urbanes existents a les ciutats es realitzen amb molt poca freqüència, i és 
per aquest motiu que els veïns de Sagrera no volen perdre la oportunitat que se’ls 
presenta en aquests moments. 

 
 

10.1. Propostes i al·legacions veïnals 
 
 Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, el document que defineix les noves 
traces i aprofitaments urbanístics que tindrà el sector és la Modificació del PGM 
per l’Ordenació de l’estació de La Sagrera i el seu entorn. En l’actualitat aquest 
document es troba en la fase d’aprovació provisional. 
 
 La participació dels veïns en el projecte s’ha estructurat en dues fases 
diferents, una primera després de l’aprovació inicial i una segona que s’està 
realitzant en l’actualitat, essent aquesta la última oportunitat ja d’intervenir en el 
projecte. Malgrat aquestes dues etapes però, les reivindicacions dels veïns s’han 
centrat bàsicament sempre en els mateixos punts en les dues etapes, ja que molt 
poques de les reivindicacions inicials es tingueren en compte després de 
l’aprovació provisional.   
 
 L’aspecte més rellevant que s’ha tingut en compte fins el moment en la 
Modificació del PGM proposat pels veïns, són algunes característiques de la 
secció dels nous vials paral·lels al parc lineal.  
 
 Actualment les diferents associacions de la zona (A.A.V.V. La Sagrera, 
A.A.V.V. Sant Andreu de Palomar, ...) estant treballant en les noves al·legacions i 
propostes que bàsicament es resumeixen en les següents:   
 

• Presència de poques zones verdes arbrades (clau 6b en plànol de 
qualificacions, veure annexes).  Aquesta situació és característica en el 
sector del barri de La Sagrera, ja que la zona de parc lineal existent està 
ocupada bàsicament per zona verda no arbrada i per altres equipaments. 
La no presència d’arbres en aquest tram és deguda a que la llosa superior 
no permet un pes de terres suficientment gran per poder contenir arbres en 
la majoria de la seva superfície. Aquesta és la queixa principal dels veïns 
de Sagrera, ja que no s’entén que en un gran parc com el que esdevindrà 
al sector, la presència de zona arbrada sigui mínima. En aquest sentit es 
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demana un nou dimensionament de la llosa superior per poder augmentar 
els m2 de zona verda arbrada. 

 
• Excessiva edificabilitat en els blocs que es construiran sobre el vestíbul de 

l’estació. En aquesta zona es preveu la construcció de tres blocs paral·lels 
a les vies ferroviàries de 300 m. de longitud i 20 m. d’amplada amb una 
separació de 20 m. entre cadascun. Aquests blocs tindran 180.000 m2 de 
sostre distribuïts de la següent manera: 30.000 en hotel i 150.000 per a 
activitats terciàries com oficines, centres comercials, oci, etc. 

 
La proposta dels veïns assumeix la construcció d’aquestes edificacions, el 
que es demana però, és que es construeixin dos blocs en comptes de tres, 
ja que es considera que la separació entre blocs és molt petita, a part 
també es pensa que el volum edificat esdevindria massa gegant. Segons la 
proposta, la no construcció d’un dels tres blocs comportaria evidentment la 
reducció dels 180.000 m2 de sostre previstos. 

 
Respecte aquest mateix tema, la Modificació del PGM preveu la continuïtat 
transversal entre el carrer Garcilaso i el carrer Santander (actual Pont del 
Treball), de manera que això fa que els tres blocs perdin continuïtat en 
aquest punt. Els veïns proposen que es deixi pas en forma de túnel en 
comptes de a cel obert com està previst, de manera que els m2 de sostre 
que es guanyarien amb aquesta modificació es podrien compensar amb 
una disminució en alçada de l’edifici. 
 

• Excessiva alçada de totes les noves construccions en general, i 
especialment de dues de les torres que han de destacar al costat del parc 
lineal, una de les quals tindrà 28 plantes d’alçada. També es preveu un 
edifici de 26 plantes a la zona del Triangle Ferroviari. 

 
• Com ja s’ha explicat en capítols anteriors, entre el pont de Bac de Roda i 

l’entrada a l’estació intermodal, es preveu la construcció d’una coberta 
envidrada de material translúcid, que permetrà veure l’entrada dels trens a 
l’estació. Aquesta coberta serà impracticable des del punt de vista de les 
persones, i ocupa una gran superfície, que segons els veïns fa perdre 
importància al Pont de Bac de Roda.  

 
En aquest sentit, es proposa que la coberta translúcida es redueixi a la 
meitat, i només ocupi espai entre l’entrada a l’estació i la meitat del tram 
comprès entre l’estació i el pont. D’aquesta manera augmentarien els m2 de 
zona verda, i es mantindria l’aspecte actual del pont de Bac de Roda de 
Calatrava. 
 

• Del desnivell topogràfic entre els dos barris ja se n’ha parlat diferents 
vegades, aquestes diferències d’alçades fan que el costat de l’estació que 
voreja amb Sant Martí s’hagi solucionat amb un mur d’uns 6 metres que fa 
de límit entre l’estació i el nou vial paral·lel.  
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Per a superar aquest efecte mur, els veïns proposen la cobertura del vial en 
aquest tram per poder construir una zona verda a la part superior i 
d’aquesta manera evitar que continuïn existint barreres entre els dos barris. 
 

• A la zona entre el carrer Hondures i el passatge Bofarulll es demana la 
construcció d’un polisportiu, ja que en aquesta zona es preveuen 
equipaments en la Modificació del PGM, però no s’especifica quins. En 
principi però no es preveu la construcció de cap equipament de caire 
esportiu en aquest espai. 

 
Una de les preocupacions principals del veïnatge es centra en el tema 

relacionat amb el període de construcció. Aquest tema és molt important ja que 
les obres seran d’una gran magnitud i tindran un període de duració força elevat.  
A més no només afectaran les obres en referència a l’estació, sinó també les de 
les noves línies de metro per exemple. Respecte al tema de les obres es 
proposen les següents mesures: 
 

• En l’actual estació de Metro Sagrera on actualment hi passen les línies 1 i 
5, també hi tindrà parada la futura línia 9. Per aquest motiu s’haurà de 
construir un nou vestíbul d’accés a l’estació així com els accessos a les 
noves andanes. Aquestes obres es realitzaran a cel obert, i s’haurà de 
construir un gran forat fins a cota -35. Durant el període de realització 
d’aquestes obres s’ocuparà una part important de l’Avinguda Meridiana, i 
s’ha previst que per no reduir el nombre de carrils s’ocupin part de les 
zones destinades a vianants. 

 
En referència a aquest tema, els veïns demanen que es variï el pla d’obra i 
que la llosa superior es construeixi el més ràpidament possible, de manera 
que les afectacions en superfície es redueixin al mínim temps possible. 
 

• A la zona del Club Esportiu Sant Andreu es preveu una de les zones d’atac 
de les tuneladores de la línia 9, en concret es preveu ocupar la plaça de 
Kobe per a realitzar aquesta operació que requereix també l’obertura d’un 
gran forat per a poder realitzar l’extracció de terres i aportació de material. 
Aquesta ocupació es preveu que pot durar fins a un període de sis anys. 

 
La proposta dels veïns en aquest sentit preveu l’ocupació d’un dels camps 
de futbol del Club Esportiu Sant Andreu en comptes de la plaça Kobe i la 
construcció d’un de provisional als terrenys situats entre el pont de Bac de 
Roda i el carrer de La Sagrera, on existeix un espai suficientment gran per 
acollir aquest equipament de manera provisional. 
 

• Un dels aspectes més important de les obres a l’interior de la ciutat és el 
trànsit de maquinària. Degut a la gran magnitud de l’obra de l’estació i del 
parc lineal, el pas de camions i maquinàries serà molt important. També 
serà degut a les obres de la línia 9 esmentades anteriorment. L’extracció 
de terres serà important, però el major volum de trànsit es preveu que sigui 
en l’aportació de material. 



Capítol V  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                      101 

 
Evidentment els veïns assumeixen que el trànsit és necessari per al 
desenvolupament de l’obra. Es demana però, que es valori que aquest 
trànsit es realitzi en hores que no molestin i que es minimitzi el pas de 
camions per l’interior del barri, utilitzant el Pont del Treball per accedir-hi, i 
no accedir-hi des de la Meridiana tot travessant el barri, ja que a part 
d’ocasionar molèsties, resulta molt perillós el pas de tants camions per tram 
urbà. 
 
 

10.2. L’opinió dels veïns respecte el projecte i la situació de futur 
 
De les entrevistes realitzades a les diferents associacions i plataformes es 

poden extreure les següents conclusions en referència a les seves opinions en 
relació a tot el projecte global:  
 

• Evidentment, la desaparició del buit urbà existent a la zona és un fet que 
s’esperava des de feia molt de temps, ja que visualment la zona està molt 
degradada i totalment en desús. Per tant des del punt de vista de 
reconversió d’aquest espai, la reordenació urbanística té una opinió 
totalment positiva. 

 
• Respecte a la nova estació intermodal, des de la posició veïnal només es 

valora molt positivament la connexió amb la línia 4 i amb la futura línia 9, 
igualment passa amb la xarxa de Rodalies. Evidentment, es dóna 
importància en tenir una connexió d’Alta Velocitat tant propera, però degut 
al seu mínim ús per la majoria d’habitants del barri, és un mode de 
transport que directament no donarà major mobilitat quotidiana als veïns 
del barri. 

 
• Sobre la mateixa estació es construiran nombroses activitats terciàries com 

ara hotels, restaurants, botigues, etc. Segons els veïns això no comportarà, 
malgrat el gran nombre de viatgers que acollirà la nova estació, així com el 
gran nombre de persones atretes per les noves activitats, grans avantatges 
pels comerços i serveis terciaris (restaurants, bars, ....) existents 
actualment a la zona. Es pensa que tots els nous viatgers atrets a la zona 
faran ús dels serveis que es construiran sobre l’estació i tant que una part 
molt petita d’aquesta utilitzarà els serveis existents al barri.  

 
• Degut a la creació de noves activitats a la zona, apareixeran un gran 

nombre de noves places de treball. La majoria d’aquestes places seran del 
sector terciari, és a dir, oficines, comercials i hoteleres. Els veïns opinen 
però, que aquestes activitats no representaran una gran oportunitat per al 
barri, ja que moltes d’elles ja portaran els seus propis treballadors, com per 
exemple en el cas d’oficines. Igualment passa amb l’estació intermodal, 
que generarà molts llocs de treball, molts dels quals però, ja estaran 
coberts per personal de les mateixes empreses d’explotació.  
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• Un dels punts claus del projecte urbanístic és la unió dels barris de Sant 
Andreu i Sant Martí.  Des del punt de vista veïnal, aquest fet es valora molt 
positivament, ja que s’eliminarà la barrera que suposaven les actuals vies 
ferroviàries, i a través de la creació del parc lineal i dels nous vials es 
milloraran enormement les connexions entre els dos barris. En aquest 
sentit però, es pensa que la construcció dels tres grans blocs continus fa 
perdre en aquest tram la continuïtat que es pretén donar amb la presència 
del nou parc. 

 
• Una de les mancances del barri era la presència de zones verdes, 

característica que amb la creació del nou parc lineal desapareixerà. 
Aquesta creació de zona verda evidentment és valorada positivament pels 
residents de la zona.  

 
Tot i això, aquest és un dels punts que majors opinions en contra ha 
produït, ja que els veïns del sector Sagrera entenen que una zona verda 
amb les característiques de magnitud com la que es crearà, ha de tenir una 
forta presència de zona arbrada, ja que sinó, per exemple, la presència 
dels nous edificis en alçada poden eclipsar el nou gran parc lineal, si 
només es creen majoritàriament zones de  vegetació baixa. Tal com s’ha 
explicat en l’apartat anterior, s’han presentat diferents al·legacions sobre 
aquest tema i possibles solucions. 

 
 

10.3. Expropiacions 
 
 Tot i que en aquest tipus d’operacions les expropiacions a vegades 
resulten un tema molt difícil i problemàtic de resoldre, en el sector de Sagrera 
aquest ha estat un tema sense rellevància.  
 
 Tota la reforma tant urbanística com ferroviària, es durà a terme en zones 
en desús o en acord amb els propietaris que des de feia anys esperaven aquesta 
oportunitat per poder vendre els seus terrenys o antigues propietats. Aquest fet ha 
comportat que les expropiacions hagin estat gairebé inexistents i per tant que 
aquest hagi estat un problema menys a resoldre per les administracions.  
 
 En aquest sentit, des de les associacions de veïns s’ha demanat que les 
persones expropiades rebin nous habitatges en el mateix barri i que no s’hagin de 
desplaçar a altres llocs de la ciutat 
 
 
 
 
 
 
 


