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La remodelació del barri de la Mina és un exemple emblemàtic 

de transformació urbana pel seu abast polític, social, urbà i 

arquitectònic, que ha estat reconegut l’any 2010 amb el Premi 

Nacional d’Urbanisme de l’estat espanyol.

Amb aquest recull de mirades i reflexions des d’experiències 

diverses, a vegades no coincidents, volem transmetre la com-

plexitat de protagonistes i coneixements que s’entrellacen als 

processos de recuperació, rehabilitació i refuncionalització 

d’un barri, lloc on es condensa la riquesa inherent a la vida 

urbana. Projectar en clau de “re” implica incorporar moltes 

visions, moltes necessitats, que tenen a veure amb les pre-

existències. És totalment oposat a la fantasia del full en blanc. 

Treballar en un lloc que és viu, com va ser el cas del barri de 

la Mina, comporta, sense cap mena de dubte, la participació 

activa del veïnat.

La millora del barri de la Mina

RAMBLA DE LA MINA. FOTO CEDIDA PEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA.
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Sebastià Jornet i Forner és arquitecte. Professor associat del 
departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ETSAB 
i professor de diferents màsters relacionats urbanisme i plane-
jament, tots ells en l’àmbit de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya. Presideix l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Ca-
talunya (AAUC) del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) i es membre de la ponència tècnica de la Comissió Te-
rritorial d’Urbanisme de Barcelona en representació del COAC.

L’any 1988 formà amb Carles Llop i Joan Enric Pastor, el des-
patx Jornet-Llop-Pastor arquitectes, en el que, actualment, 

desenvolupen estudis i treballs de planejament i arquitectu-
ra un equip de 20 professionals i un conjunt multidisciplinar 
de col·laboradors. Han desenvolupat un ampli ventall de tre-
balls d’ordenació territorial, planejament general municipal, 
planejament derivat, així com projectes urbans i de paisatge 
a diferents escales, tant per a promotors públics com privats 
i han participat en consultes internacionals d’arquitectura i 
urbanisme. La seva obra ha estat guardonada en diversos con-
cursos d’arquitectura i recentment han rebut el Premi Nacional 
d’Urbanisme 2006 i el Premi Europeu d’Urbanisme 2010 pel 
Pla especial de reforma i millora del barri de la Mina.

La millora del barri de la Mina

Sebastià Jornet

Reciclar, reestructurar, reutilitzar...
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La proposta del Pla de transformació del barri de la Mina suposa 
anar més enllà de la rehabilitació urbana, per aproximar-se des 
d’una perspectiva àmplia, on els aspectes socials, econòmics, cul-
turals i urbanístics s’integren en un projecte de caràcter holístic 
que pretén obrir un nou escenari d’habitabilitat del barri.

El barri de la Mina és el resultat d’una actuació sorgida el 1969, 
amb l’objectiu d’eradicar els diferents nuclis d’infrahabitatges a la 
ciutat de Barcelona. La marginalitat, en el cas de la Mina, pren for-
ma i mostra totes les seves cares: marginalitat geogràfica, social, 
física, econòmica, que han fet de la Mina un model i un paradigma 
del conflicte.

La rambla, un nou referent urbà, 
condensarà els tres principis bàsics 
de la proposta: centralitat, diversitat 
i intercanvi

La marginalitat, en el cas de la Mina, 
pren forma i mostra totes les seves 
cares: marginalitat geogràfica, social, 
física, econòmica...

L’estratègia de la transformació 
urbana passa per una intervenció 
radical: una ruptura central per 
generar una nova sutura urbana

Els nous habitatges i els nous equi-
paments, la garantia dels espais 
d’inclusió i barreja social del barri

BARRI DE LA MINA: ORTOIMATGE 2003, ORTOIMATGE 2008. DEL PARC DEL BESÒS AL NOU PORT ESPORTIU DE SANT ADRIÀ.

LA RAMBLA DE LA MINA: UNA NOVA CREMALLERA URBANA PEL CONJUNT DEL BARRI. EL DIÀLEG AMB ELS VEÏNS: LA CONVERSA ACTIVA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE.

Destinat des de l’inici al reallotjament de població que principal-
ment s’havia instal.lat en barris de barraques d’autoconstrucció al 
front litoral de Barcelona, la Mina, amb un percentatge significa-
tiu de població gitana, va viure durant gairebé trenta anys (1972-
2000) diverses temptatives de transformació, des de l’enderroc 
total fins a la simple rehabilitació, generant alhora una certa cons-
ciència de desconfiança i descrèdit respecte les diferents accions 
empreses per l’administració pública. 

L’estratègia de la transformació urbana passa per una intervenció 
radical: un esventrament central en el lloc que ocupaven els equi-
paments i la major part de l’espai públic, una actuació que consti-
tueix una ruptura per generar una nova sutura urbana. Desfer per 
generar noves condicions d’hàbitat. Reciclar per optimitzar l’espai 
urbà mal consolidat en l’origen. 

La transformació proposada determina l’establiment d’un nou 
escenari flexible i obert, sobre el qual construir l’estratègia de la 
necessària renovació i revitalització del conjunt del barri. El con-
tingut urbanístic de la transformació es fonamenta en la cons-
trucció d’una cremallera urbana que defineixi un nou lloc central, 
una nova columna vertebral que doni suport i alimenti les noves 
edificacions i les existents, un espai de relació de les noves ac-
tivitats cíviques, socials, econòmiques i culturals: un recorregut-
itinerari des del parc del Besòs fins al front del litoral. La introduc-
ció d’aquest nou referent urbà condensarà així els tres principis 
bàsics de la proposta.

-Centralitat: els llocs centrals confereixen identitat a les ciutats, 
són l’escenari de les manifestacions col.lectives, l’espai en què es 
situen amb més fermesa els edificis públics, espai de relació, oci, 
comerç i cultura on, en definitiva, la ciutat adquireix la màxima 
expressió.

-Diversitat: el principi de diversitat pren a la ciutat el major valor 
i ha de garantir la major riquesa de relacions entre els seus com-
ponents. S’ha de donar a tots nivells: social, en la composició del 
veïnat; física, en la definició dels espais, arquitectures i tipologies 
d’habitatge, i econòmica en la diversificació de les activitats.

-Intercanvi: és un principi bàsic de les relacions, fonamental per 
evitar l’atròfia, la descomposició i la fractura social que pot supo-
sar la insularització de qualsevol col·lectiu humà. 

Obrir el barri suposa intervenir en la transformació del seu teixit 
urbà i alhora connectar de nou les seves funcions cíviques amb la 
resta dels barris de la ciutat. L’esventrament es materialitzarà amb 
la construcció d’un nou eix vertical de 40 metres d’amplada, que 
tipològicament prendrà la secció d’una rambla. La distància curta 
entre les voreres generoses, el passeig central ampli, la lleugera 
inclinació vertical cap al mar, que afavoreix la perspectiva emmar-
cada pel túnel vegetal dels arbres, faran d’aquest carrer-passeig 
un nou lloc de relació d’activitats i persones. Serà l’espai idoni per 
a la introducció del transport públic, el tramvia, que passarà pel 
nou centre del barri trencant l’aïllament i l’exclusió, i connectant la 
Mina amb la resta de la ciutat metropolitana. 

El foment de la cohesió social passarà per l’estímul i la promo-
ció de la implantació d’activitats, conjuntament amb tipologies i 
destinataris diversos, garantia d’espais d’inclusió i barreja social, 
i principi de l’urbanisme sostenible, no tan sols entès des un punt 
de vista ecològic, sinó també social. 

Sobre aquest nou eix urbà de la Mina es construiran els nous equi-
paments i més habitatges per afavorir la diversitat poblacional i 
sociològica. En els equipaments es buscarà la localització òptima 
que afavoreixi fluxos i intercanvis del barri amb la resta de la ciu-
tat. Els equipaments de veïnatge i els esportius cedeixen el seu 
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FOYER MIRALLES-PINÓS A LA BIBLIOTECA FONT DE LA MINA, ALFONS SOLDEVILA.

Els equipaments de veïnatge i els 
esportius cedeixen el seu lloc central 
als nous equipaments de referència: 
els culturals, administratius i de salut

L’aposta en conjunt és una barreja 
intensa d’habitatges tipològicament 
diversos i complementats amb una 
significativa presència d’activitat

CARRERS I EQUIPAMENTS INTEGRATS EN UNA NOVA ESTRUCTURA DE RELACIONS.

La Mina mira el futur amb nous ulls, 
perque la transformació, fruit del 
reciclatge i la reestructuració realit-
zada, ja és una realitat

DOTACIÓ DE NOUS ASCENSORS EN ELS BLOCS DE LA MINA VELLA, CÉSAR DIAZ EL TRAMVIA: CONNECTIVITAT, INTERCANVI I INTEGRACIO DEL BARRI A  LA CIUTAT.

L’ESPAI DE LA RAMBLA: UN CARRER MAJOR I UN NOU LLOC CENTRAL DEL BARRI.

NOUS HABITATGES PROTEGITS, RGA ARQUITECTES.

NOUS HABITATGES PROTEGITS, BAMMP ARQUITECTES.

NOUS HABITATGES I ACTIVITATS: LA CONSTRUCCIÓ D’UNA URBANITAT DIVERSA.

La millora del barri de La Mina

lloc central als nous equipaments de referència, els culturals, els 
administratius i de salut. Procuraran una fragmentació màxima, en 
termes d’optimització de sòl, sense pèrdua de capacitat genera-
dora d’activitat, en coherència amb la nova granulometria urbana 
de la proposta. 

Respecte els habitatges, el model de mínima ocupació i màxim 
alliberament del sòl que va preconitzar l’urbanisme racionalista 
del segle passat deixarà lloc a nous enfocaments, en els quals es 
prioritzarà la qualitat de l’espai urbà molt per sobre de la quanti-
tat, afavorint situacions de relació i contacte entre els residents i 
generant complicitats i complexitats a les noves trames urbanes. 
L’aposta en conjunt és una barreja intensa d’habitatges tipològi-
cament diferents, espacialment diversos, de factura constructiva 
menor, ocupats per residents actuals i nouvinguts, i complemen-
tats amb una significativa presència d’activitats econòmiques 
complementàries. Amb la idea de densitat urbana sorgeix el con-
cepte de “compacitat física”, una condició complexa capaç de de-
finir una cosa que té a veure amb la continuïtat i la discontinuïtat 
espacial dels polígons, que fa referència a la distància entre les 
peces i la relació entre les mateixes, així com la qualitat i coherèn-
cia dels espais buits que defineixen. 

La intervenció sobre les actuals edificacions residencials del 
barri, sempre menyspreades en les anteriors propostes, es con-
centra en aquelles accions que assegurin la necessària millora 
de l’hàbitat i es concretaran en la intervenció intencionada en 
l’organització dels nuclis d’escales, en la millora de les condicions 
d’habitabilitat, en la dotació d’ascensors i en la substitució selec-
tiva de determinats immobles que possibilitin una intervenció més 
propera del conjunt de la població resident, on les accions han de 
tenir l’efecte d’acupuntura urbana. 

El setembre de l’any 2000 es constituïa el Consorci del barri de la 
Mina, format pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu de dirigir, coordinar i executar el Pla de transformació 
del barri durant el període inicial 2000-2010. Aquell any Barcelona 
Regional va encarregar el conjunt de les tasques necessàries per 

a l’impuls de la redacció de l’instrument urbanístic que havia de 
definir el marc de referència de la transformació del barri, recol-
zada des de l’inici en tres treballs bàsics: l’estudi de base social 
i antropològic, l’estudi tècnic sobre els edificis i l’estudi urbanís-
tic de base i alternatives d’actuació pel barri. Els tres documents 
constituiran la base del Pla especial de reordenació i millora del 
barri de la Mina, redactat per Jornet-Llop-Pastor Arquitectes amb 
la col·laboració de Marcela Balliano, com a instrument de referèn-
cia de la transformació urbanística del barri. 

Actualment, vuit anys després de l’aprovació definitiva del Pla es-
pecial i del seu corresponent instrument de gestió, ja s’ha execu-
tat més del 80% de les actuacions urbanístiques previstes. Es pot 
afirmar que el barri és a la recta final, que culminarà amb la cons-
trucció dels 422 habitatges protegits. Els projectes d’urbanització 
i les corresponents obres ja estan gairebé acabades. La rambla, 
els carrers i el transport públic –amb el tramvia ja inaugurat– mos-
tren una nova urbanitat de l’espai públic. Un reciclatge i una re-
organització de l’espai urbà que defineixen el nou lloc central de 
barri, amb un alt nivell de qualitat en els materials i l’obra realit-
zada. Dels nous equipaments previstos ja estan en funcionament 
l’escola, l’institut, el de seguretat, el centre poliesportiu, la biblio-
teca i l’església parroquial, i es troben en un avançat estat de pro-
jectació el Centre d’assistència primària i l’església evangèlica. Ja 
s’ha executat la dotació de la totalitat dels nous ascensors en els 
blocs existents de la Mina Vella (30 ascensors, cofinançats entre 
l’administració i els veïns) i s’ha realitzat una part molt important 
de la rehabilitació i reordenació dels vestíbuls d’accés a les esca-
les als de la Mina Nova.

El Pla de transformació integral va acompanyat del Pla d’actuació 
social, que s’estructura al voltant de set grans eixos: formació i in-
tegració sociolaboral, conciliació de la vida familiar i laboral, des-
envolupament econòmic, participació i desenvolupament comu-
nitari, millora de la convivència i civisme, suport socio-educatiu i 
espai públic i civisme, dels quals ja s’han realitzat gran quantitat 
d’accions i programes. La Mina és avui un barri normalitzat en 
molts aspectes i en vies de normalització en aquells que dema-
nen major atenció i treball a més llarg termini. Al cap i a la fi, ens 
mostra una Mina que mira al futur amb ulls nous perquè veu que 
la transformació, fruit del reciclatge i la reestructuració, és ja una 
realitat. •


