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11. Propostes 
 
 Després d’analitzar el projecte de La Sagrera i les seves repercussions a la 
zona, s’observa que les diferents actuacions a realitzar es divideixen en dues 
parts clarament diferenciades, d’una banda el projecte urbanístic i de l’altre el 
ferroviari, incloent-hi també les connexions amb la resta de xarxes de transport.  
 
 Confeccionar noves propostes per al planejament previst és complicat ja 
que tal com s’ha explicat al llarg de la tesina, s’han realitzat molts estudis i 
propostes sobre com resoldre tant el tema urbanístic com el ferroviari, arribant 
teòricament a les millors solucions per a cada àmbit.  
 
 La proposta que presento a continuació fa referència al tema de la 
intermodalitat. Un dels punts claus de l’Alta Velocitat és la integració d’aquesta 
amb la resta de xarxes de transport, evidentment a la nova estació de La Sagrera 
aquest fet es produirà, ja que s’enllaçarà amb la xarxa de Rodalies RENFE, amb 
les línies 4 i 9 de metro directament i amb la 1 i la 5 mitjançant un sol 
transbordament, hi haurà també parades d’autobusos urbans i interurbans, de 
taxis i de cotxes privats. La futura estació però, no tindrà parada de tramvia, i la 
parada més pròxima del tramvia del Besos estarà situada a 600 m (veure Figura 
23), una distància excessivament llarga per atraure un nombre elevat de viatgers. 
Per aquest motiu, és adir, augmentar l’oferta de transport públic a l’estació i 
aprofitant la construcció de nombroses línies de tramvia que s’estan realitzant en 
l’actualitat a Barcelona, la meva proposta consisteix en una nova línia de tramvia 
(veure Figura 28) entre la futura estació de La Sagrera fins la Plaça de les Glòries, 
on enllaçaria amb la línia del tramvia del Besos. 
 
 En els últims anys s’està implantant de nou a Barcelona el tramvia, aquesta 
infrastructura moderna poc té a veure amb els vells tramvies que recorrien 
Barcelona fins el 1971. Per a principis de l’any 2004 s’espera la inauguració del 
Trambaix i per a mitjans del mateix any la inauguració del tramvia del Besos, 
mentre que la unió entre les dues línies, és a dir el tram entre la plaça de les 
Glòries i la plaça Francesc Macià, s’espera en els propers anys segons el PDI 
2001-2010. 
 
 Amb aquesta nova línia proposada es connectaria de forma directa i sense 
cap transbordament la nova estació amb algunes zones de La Diagonal on 
actualment existeix necessitat de transport urbà, per exemple entre la Pl. 
Francesc Macià i la Gran Via de Carles III, on només existeix servei d’autobusos 
urbans i les parades de metro estan força allunyades d’aquesta zona.  
 
 El tramvia és un sistema de transport de capacitat i prestacions intermèdies 
entre l’autobús i el metro, caracteritzant-se per circular per carrils reservats 
segregats del tràfic viari i dels vianants. La velocitat mitja del tramvia és de 18 
km/h mentre que la del metro és de 28 km/h i la de l’autobús de 13. La seva 



Capítol VI  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                      105 

circulació és regulada per semaforització per obtenir una bona velocitat comercial 
i interferir el mínim amb la circulació rodada. Té l’avantatge de circular per 
superfície, de manera que és més agradable que el metro, a més la seva tracció 
elèctrica no contamina, per contra però, és un transport útil per a corredors molt 
determinats. 
 
 
 

 
Figura 28: Traçat de la línia de tramvia proposada 

(Font: elaboració pròpia) 
 

 
  
 Els tramvies moderns necessiten generalment una secció de plataforma de 
8 m. per a via doble i a les parades cal preveure les andanes amb una amplada 
total no inferior als 11 m. Les parades s’hauran de situar junt als passos 
transversals de vianants per accedir-hi des de les voreres laterals. En el cas del 
Trambaix i del tramvia del Besos les amplades mínimes de plataforma de via 
doble són de 8,45 m i a les parades de 11,5 m. les d’andana central i de 11,85 les 
d’andana lateral, aquesta amplada permet el pas de tramvies de gàlib màxim de 
sèrie de 2,65 m., mentre que els radis de gir mínim són de 20 m. en línia i 18 a 
cotxera. En la línia proposada, aquestes serien les dimensions que ocuparia la 
plataforma pels diferents carrers del recorregut, ja que evidentment, per ella hi 
passarien els mateixos tramvies que per les altres línies.  
 
 Per coexistir aquesta plataforma de 11 m. en un carrer de 2+2 carrils de 
circulació viària i unes voreres acceptables, és convenient que l’amplada del 
carrer no sigui inferior a 30 m.  
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 La dimensió de la plataforma fa que el tramvia no pugui passar per carrers 
molt estrets ja que aleshores, aquests es veurien massa reduïts per la nova 
infrastructura. Per aquest motiu en la meva proposta la línia segueix el següent 
recorregut de 1.650 m aproximadament estructurat en 3 trams: 
 

1. Inici de la línia des de l’estació de Sagrera fins el carrer Aragó cantonada 
amb Navas de Tolosa, aquest tram transcorre per una zona verda d’entre 
25 i 40 metres d’amplada, i tindria una longitud de 650 m. 

 
2. Pel carrer Aragó fins Meridiana, amb una longitud de 550 m. 

 
3. Per l’Avinguda Meridiana fins la plaça de les Glòries i enllaçar amb les 

línies del tramvia del Besos, amb una longitud de 450 m. 
 
 

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, els corredors pels que pot 
transcórrer el tramvia han de tenir una certa amplada, a continuació s’analitzen la 
configuració actual i les possibles actuacions (veure plànols annexes també) que 
s’haurien de dur a terme en cadascun dels diferents trams d el carrer Aragó, 
l’Avinguda Meridiana i a la zona verda: 
 
1. El tram del carrer Aragó té una amplada de 40 m. i la configuració actual que 

presenta és de 2+2 carrils de circulació de vehicles, carril bici, jardí central de 
13 m., aparcament en fila per cada costat, i voreres en els dos costats. El 
tramvia circularia en aquest carrer pel costat muntanya i per tal d’aconseguir 
l’amplada de 8,45 m. necessària per a la plataforma del tramvia es proposen 
les següents mesures: 

 
• Eliminació de la zona d’aparcament del lateral del carrer de la banda 

mar, romandria la de l’altre lateral amb una amplada de 2,2 m. 
 
• Reducció de l’amplada dels carrils de circulació, ja que l’actual amplada 

d’aquests ho permeten, passant a una amplada de 3 m. el carril més 
proper a cadascuna de les voreres i a 2,6 m. la resta; es manté però el 
mateix nombre, és a dir 2 per sentit. 

 
• Pèrdua d’uns pocs metres del jardí central, es passaria dels 13 m. 

actuals a 12,15 m., també una de les voreres passaria de 4 a 3 m., 
mentre que l’altre romandria igual. 

 
• A les parades, les andanes es resoldrien ocupant un espai superior del 

parc al utilitzat durant la resta del recorregut. Les parades serien de 
tipus central per ocupar menys espai. 

 
• El carril bici es mantindria amb una amplada de 1,7 m. i es situaria a la 

part interior del passeig. 
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2. El tram de Meridiana té un ample de 50 m., i la seva estructura és diferent en 
els dos sentits. En el sentit d’accés a la plaça de les Glòries existeixen tres 
carrils de circulació per a vehicles, un aparcament lateral en diagonal i vorera, 
en l’altre sentit hi ha 4 carrils per a vehicles i la vorera; els dos sentits estan 
separats per un passeig de 16 m. d’ample.  En aquest tram el tramvia 
circularia en el sentit d’accés a la plaça de les Glòries. Les mesures a aplicar 
en aquest tram per poder encabir la plataforma serien les següents: 

 
• Reducció de l’amplada dels carrils de circulació, ja que com en el cas 

anterior, l’actual amplada d’aquests ho permeten, i els carrils tindran 
una amplada de 3 m. els més propers a la vorera i de 2,6 la resta; 
igualment es manté el mateix nombre de carrils. 

 
• Canvi de la forma d’aparcament, passant de diagonal a cordó, passant 

a ocupar 2,2 m. 
 

• Pèrdua d’ample del passeig central, passant de 16 a 12,15 m. En 
aquest cas però, les voreres passarien dels 2,5 i 4 m. de les actuals a 
4m. cadascuna.   

 
• Les andanes es resoldrien com en el cas anterior. 

 
 
3. El tram de zona verda té una ample variable d’entre 25 i 40 m., per tant la 

ubicació de la plataforma no presenta problemes, i es podria optar per una 
andana de tipus lateral de 11,85 m. d’ample, de manera que s’evita així tenir 
que creuar la via per accedir a l’andana. 

 
 
Respecte els radis de gir, els dos canvis de direcció bàsics tenen un radi 

superior als mínims esmentats anteriorment. Un altre aspecte a tenir en compte 
són els pendents, el recorregut proposat però, al ser pràcticament horitzontal no 
presentaria problemes d’aquest tipus, la plaça de les Glòries està a cota 13,2, i el 
tram final està a cota 16,1.  

 
Com alternatives possibles a aquest recorregut existeixen dues altres 

possibilitats (veure Figura 29), ambdues però no connectarien la nova estació 
directament amb la plaça de les Glòries, sinó que enllaçarien amb la línia del 
tramvia del Besos que transcorrerà per la Gran via de les Corts Catalanes. Una 
primera d’aquestes alternatives seria a través del carrer Cantàbria, mentre que la 
segona a través de la Rambla Prim, ambdues però s’han descartat perquè tot i 
tenir una distància semblant a la proposada i poder encabir la plataforma del 
tramvia sense cap problema, el recorregut  total fins a la plaça de les Glòries seria 
massa llarg, ja que a la seva pròpia distància se’ls hi afegeix el tram de la Gran 
Via. 

 
Un altre aspecte important seria la posició de les diferents parades, 

aquesta s’hauria de decidir en funció de la demanda existent en cada punt i de les 
possibilitats d’accés a aquestes a través dels passos de vianants, s’hauria de 
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realitzar per tant un estudi de la possible demanda al llarg de la línia. La parada a 
l’estació intermodal proposada seria en superfície, just davant del vestíbul 
superior i en el costat muntanya de l’estació. 

 
 
 
 

 
Figura 29: Alternatives a la línia de tramvia proposada 

(Font: elaboració pròpia) 
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12. Conclusions 
 

El procés d’estudi que s’ha dut a terme permet obtenir una anàlisi global de 
la situació actual i de la futura que viurà el barri de La Sagrera i el seu entorn 
arran de l’arribada del TAV. Aquesta important transformació, serà una de les 
actuacions més importants que es realitzaran a Barcelona en els pròxims anys, 
amb la conseqüent generació de grans expectatives per diferents àmbits i sectors. 
Per aquest motiu, s’han realitzat diversos estudis en els últims anys sobre aquesta 
àrea, estant tots d’acord en que aquesta presenta un gran potencial i que si es 
planifica de la manera adequada pot esdevenir en el futur una de les zones més 
importants de Barcelona, essent una de les àrees de centralitat de la ciutat. 

 
Les conclusions obtingudes es poden classificar en tres tipologies diferents, 

que corresponen  d’una banda a la nova trama urbana, d’una altre a la construcció 
de la nova estació intermodal i finalment als canvis socials deguts als nous usos 
que hi haurà a la zona. 
 
 
Efectes de la nova trama urbana 
 
 En l’actualitat, les ciutats aprofiten l’arribada de noves tecnologies o la 
realització de grans esdeveniments per a efectuar les reformes urbanístiques 
d’àrees en desús o amb una certa degradació. A Barcelona des dels Jocs 
Olímpics no s’havia realitzat una operació de la magnitud d’aquest tipus, i amb 
l’arribada del tren d’Alta Velocitat es pretén reformar la zona de Sagrera-Sant 
Andreu. 
 
 L’ evolució d’aquest sector situat al nord-est de la ciutat de Barcelona ha 
estat marcat durant molts anys per la traça del ferrocarril. L’espai ferroviari 
actualment es troba totalment obsolet i pràcticament en desús, només usat 
mínimament pel transport de mercaderies. Aquest sector reclamava des de feia 
molt temps una transformació a gran escala que justament ara aprofitarà amb la 
construcció de la nova estació intermodal en aquest barri per a produir aquest 
gran canvi. 
 
 Exteriorment, és difícil diferenciar si la presència de l’estació desencadena 
l’operació urbanístic, o si l’operació urbanística és qui busca l’excusa de l’estació, 
el que resulta evident però, és que l’una sense l’altre no podrien existir, ja que no 
tindria sentit una gran estació intemodal com la prevista en una zona altament 
degradada, tenint en compte també que s’utilitza part de l’aprofitament per a 
realitzar les obres, ni tampoc una reforma urbanística d’aquesta magnitud sense 
una causa important al darrere que donés l’embranzida definitiva. És important 
també, el consens entre les diferents institucions involucrades, ja que per a que la 
nova planificació tingui èxit, el projecte s’ha de realitzar de manera global; és 
necessari per tant els acords entre administracions, propietaris de terrenys i veïns. 
 
 Degut a la reforma urbanística, les principals millores urbanes que es 
produiran a l’àrea de Sagrera-Sant Andreu seran les següents: 
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1. S’eliminaran els espais ocupats per les instal·lacions ferroviàries i el seu 
entorn, els quals actualment es troben en desús i altament degradats. Per 
tant es recuperarà un buit urbà que és potser la última gran reserva de sòl 
que romania a la ciutat de Barcelona. 

 
2. Millora de les connexions viàries, amb la consolidació d’uns nous eixos 

d’estructuració urbana. Aquests s’estructuraran en dues direccions 
principals, una primera en sentit paral·lel a les vies del tren o al parc lineal,  
la qual donarà accés ràpid a l’estació intermodal des del centre de 
Barcelona també des de l’exterior a través del Nus de la Trinitat; cal afegir 
també que amb aquests eixos longitudinals també es millorarà 
l’accessibilitat als barris de l’entorn. La segona direcció de vials seran les 
connexions transversals entre el barri de Sant Andreu i el de Sant Matí. 

 
3. Es crearà una gran zona verda de 43 ha en forma de Parc Lineal, que 

esdevindrà la primera zona verda més gran de Barcelona davant del Parc 
de la Ciutadella amb 31 ha, que actualment és la més gran . Una gran part 
d’aquest parc estarà situat sobre la llosa que cobrirà les vies del tren fins el 
nus de la Trinitat, de manera que amb aquesta solució l’impacte acústic i 
visual del pas dels trens serà mínim. Amb aquest parc es resol també el 
gran tall topogràfic que han generat les vies del tren entre els barris de 
Sant Andreu i Sant Martí al llarg de la història, de manera que els dos 
barris quedaran connectats sense cap barrera intermitja. 

 
 
Efectes de l’estació i la seva intermodalitat 
 
 Una de les principals característiques de les noves estacions d’Alta 
Velocitat és el seu funcionament com un gran intercanviador entre el TAV i la 
resta de modes de transport. Aquesta intermodalitat fixa enormement l’estructura 
de l’estació, i actualment indueix a organitzar les noves estacions en diferents 
nivells de manera que no es creuin les diferents xarxes passants i que els 
desplaçaments dels viatgers dintre de la pròpia estació siguin el més eficient 
possibles, tant des del punt de vista de l’usuari com del funcionament de la pròpia 
estació.  
 
 El disseny de les estacions com un gran intercanviador intermodal també 
soluciona un dels grans problemes que presentava fins ara l’Alta Velocitat, ja que 
aquesta impulsava el desenvolupament de les ciutats per les quals passava, però 
podia deixar de banda la resta i existia per tant la possibilitat de disgregar el 
territori. Amb el disseny de les estacions com intercanviadors modals es pretén 
resoldre aquest problema, estenent d’aquesta manera l’Alta Velocitat a un territori 
més ampli. Aquesta idea és extrapolable també respecte a la pròpia ciutat, ja que 
es desitja que existeixi la connexió amb els principals modes de transport per a 
que l’estació tingui  la màxima captació de viatgers possible. 
 
 La nova estació de La Sagrera esdevindrà el gran intercanviador modal de 
Barcelona, s’estima que tindrà uns 30 milions de passatgers a l’any. L’estació 
estarà estructurada en tres plantes soterrades per poder donar servei als diferents 
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modes de transport que hi tindran parada: TAV, tota la xarxa de Rodalies RENFE, 
trens Regionals, la línia 9 i 4 del metro, autobusos, taxis i aparcament de vehicles 
privats. Es veu per tant, que s’ha pensat en una estació dissenyada segons les 
noves tendències d’estacions d’Alta Velocitat, és a dir, estructurada en diferents 
nivells i potenciant la intermodalitat. Al mateix temps, el soterrament de l’estació 
augmenta la sostenibilitat del projecte alhora que també s’utilitza el vestíbul 
inferior de l’estació per superar el desnivell entre els barris de Sant Andreu i Sant 
Martí, millorant en la zona de l’estació la comunicació entre ambdós també. 
 
 A l’altre extrem de la ciutat, també l’estació de Sants tindrà parada del TAV. 
D’aquesta manera s’evitarà la concentració en un sol lloc de tots els usuaris, 
reforçant així encara més la idea de millorar els accessos a l’Alta Velocitat. La 
connexió entre Sants i Sagrera es realitzarà a través del nou túnel del carrer 
Mallorca. 
 
 El projecte de l’estació intermodal de Sagrera no preveu però, cap parada 
de tramvia, i la més pròxima estarà situada a 600m., una distància massa llarga 
per atraure els viatgers. Actualment a Barcelona s’està apostant per aquest mitjà 
de transport públic en determinats corredors, justament per aquest motiu, i per 
augmentar l’oferta de transport públic de la nova estació he proposat una nova 
línia entre la Plaça de les Glòries i l’estació, a través de l’Avinguda Meridiana, el 
carrer Aragó fins Navas de Tolosa i el Parc que l’uneix fins el pont de Bac de 
Roda. 
 
 Un dels efectes més importants de la nova estació és la reestructuració 
d’algunes de les xarxes de transport que passaran per aquesta. El canvi més 
important es produirà a la de Rodalies RENFE, ja que desapareixerà l’actual túnel 
de Meridiana (per on passen les línies 3 i 4 actuals), i totes les línies de Rodalies 
passaran per l’estació de Sagrera, continuant després pel túnel del carrer Aragó o 
per plaça Catalunya fins la remodelada estació de Sants. L’estació de l’AVE 
també permetrà millorar la xarxa de metro actual, ja que es perllongarà la línia 4 
des de la Pau fins la mateixa estació, enllaçant així una nova línia de metro amb 
els principals serveis ferroviaris (TAV i Rodalies). Evidentment també s’ha decidit 
connectar la futura línia 9 de metro amb l’estació, ja que aquesta nova línia pretén 
enllaçar punts de gran demanda de transport públic, tal com esdevindrà l’estació 
intemodal. 
 
 
Conseqüències dels nous usos de la zona 
 
 Arran de la planificació realitzada a La Sagrera i el seu entorn, aquesta 
zona es convertirà en el futur en una de les àrees de centralitat més importants de 
la ciutat.  
 
 Les noves activitats que s’han planificat per a la zona són bàsicament 
residencial i terciàries, reconduint així el creixement de la ciutat cap a l’est, 
intentant crear una nova àrea urbana que pugui absorbir la demanda externa i 
interna de les pròximes dècades, aprofitant també, l’excel·lent comunicació que 
tindrà la zona amb la nova estació intermodal, i les noves connexions viàries que 
es realitzaran. 



Capítol VI  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                      112 

 
 El teixit residencial serà de tipus plurifamiliar, i es preveu que hi haurà més 
de 25.000 nous residents a la zona, per tant, tot això comportarà conseqüències 
socials immediates per al barri. Les activitats terciàries es centraran bàsicament 
en tres grans blocs triangulars situats al voltant de l’estació i en forma 
d’edificacions de tipus torre, de manera que seran un dels elements 
representatius del projecte. Com a teixit terciari són importants també els blocs 
que es construiran sobre l’estació, ja que tindran un sostre total de 180.000 m2. 
Fonamentalment les activitats que es crearan en aquestes zones seran oficines, 
hoteleres i àrees comercials, i les relacionades amb l’estació d’Alta Velocitat. 
 
 La transformació urbana de Sagrera dóna lloc a un nou concepte de ciutat, 
passa a ser una de les zones més degradades a ser una zona de múltiples 
activitats. Desapareix la indústria agressiva i apareixen activitats que han de 
respondre a les noves necessitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


