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Les ciutats són un paradigma de contrastos: per un costat apareixen com el motor del desenvolupa-
ment econòmic i lloc on es donen les condicions per a la millora de la qualitat de vida i, per altre, com 
l’ecenari on es manifesten i es radicalitzen les desigualtats socials, econòmiques i culturals que gene-
ren situacions de marginació, pobresa i exclusió.

Com altres ciutats occidentals, la ciutat de Barcelona no és aliena a questa paradoxa i al costat de la 
ciutat cosmopolita i moderna, centre cultural i nucli d’activitat econòmica, fruit de l’impuls modernitza-
dor de les darreres dècades, conviuen àrees urbanes desfavorides socialment, econòmicament i urba-
nísticament, especialment en les zones frontereres, marginals i perifèriques de la gran urbs, que 
constitueixen espais desfavorits, amb estructures sòcio-econòmiques febles amb recursos naturals es-
cassos o esgotats, allunyades i aïllades dels centres de producció i decisió. En aquestes zones es fa 
palès que el procés de canvi i creixement que evidencien les grans ciutats té un impacte desigual 
sobre el territori. El desenvolupament desigual i els desequilibris territorials constitueixen la base de 
la concentració de la marginació i la pobresa en zones urbanes específiques que difícilment podran
aconseguir els nivells de benestar i de desenvolupament econòmic d’altres zones si no és mitjançant 
una actuació intensiva i integral per lluitar contra les desigualtats. 

Aquest és el cas de la Zona Nord de Nou Barris, les  característiques topogràfiques del terreny, traves-
sat per barrancs i torrents la localització geogràfica dels barris, al mig d’una cruïlla de vies fèrries i 
vials,
i el seu aïllament respecte la resta de barris de la ciutat constitueixen elements determinants de la si-
tuació històrica i l’origen dels barris, zones d’al•luvió poblades a partir dels anys 50 i 60 per successi-
ves onades migratòries, amb assentaments desorganitzats i que van escapar al  desenvolupament urbà 
controlat en un moment de forta especulació.

La crisis econòmica recent ha estat, a més a més el detonant de l’agreujament d’una situació a la qual 
és difícil fer front ateses les característiques estructurals de la zona i les condicions de vida dels seus 
habitants, en tractar-se d’una zona aïllada físicament i socialment, que arrossega dèficits urbanístics 
antics, que té un teixit econòmic feble i concentra altes taxes d’atur i baixos nivells   d’instrucció entre 
la població. 

TTotes aquestes circumstàncies fan que, avui en dia, l’esforç municipal que es desenvolupa des de la ins-
tauració dels ajuntaments democràtics no arribi a resoldre els dèficits i les mancances que afecten de 
forma endèmica la zona des dels seus orígens i que calgui un esforç addicional per millorar aquesta si-
tuació.

Les institucions han dissenyat un Pla d’actuació, el Pla Besòs Enfortint una centralitat metropolitana 
emergent, on s’han coordinat varies institucions per fer front a la desorganització urbanística i la de-
pressió sòcio-econòmica dels barris. Es proposa unes àrees d’actuació entorn del riu Besòs.

El projecte es situa al Barri de Torre Baró, dins del districte de Nou Barris de Barcelona. Es tracta d’un 
projecte que pretén desencadenar una renovació urbana del lloc i crear un nou model de ciutat, forta-
ment lligat amb l’entorn natural que l’envolta, la Serra de Collserola. Es vol transformar l’espai residual 
i deshabitat existent per a la concentració estratègica d’activitats intensives de coneixement, natura, 
hostaleria, educació i en general cohesió social. Es respon a la necessitat de la població, crear noves 
economies i espais de cultura i trobada, creant un entorn polivalent i multi generacional tant per la 
ggent del lloc com per la gent que està de pas o visitants. S’ofereix una nova manera d’entendre Barce-
lona, no des del teixit edificat, sinó del seu negatiu, l’espai lliure i natural.

Un espai públic que serà la línia de força del projecte, l’element estructural, un lloc de relació i activi-
tats relacionades amb la natura i el senderisme, i per tant, un dels eixos bàsics de la configuració de 
Barri.

NOU BARRIS

Nou Barris és un districte situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola a l’Oest i el 
districte de Sant Andreu i limitada al sud per Horta-Guinardo. Les peculiaritats de la història recent de 
Nou Barris, punt d’acollida d’una part important de la immigració obrera que va arribar a Barcelona a 
les dècades del 1950 i el 1960, l’han convertit en el districte amb més barris. L’últim barri reconegut és 
el de Can Peguera, que es converteix en el tretzè barri en record del seu origen dins del projecte de 
reubicar, a la segona dècada dels segle XX, els obrers que vivien en les barraques de Montjuïc en grups 
d’d’habitatges coneguts popularment com les Cases Barates. L’extrem superior del districte l’ocupen els 
barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb unes estructures urbanes molt marcades per 
l’orografia muntanyenca i les grans barreres arquitectòniques de transport, autopistes i vies de tren. La 
resta de barris són els que acumulen més població, com els de Prosperitat, Porta, la Guineueta, Turó de 
la Peira i Roquetes.

TORRE BARÓ

Situat en plena muntanya, el barri és presidit pel “castell”, que en realitat era un hotel iniciat en la primera dècada del segle XX i mai 
acabat. Ben a prop, al final de la Carretera Alta de les Roquetes, hi ha el mirador de Torre Baró des d’on es pot gaudir de vistes panorà-
miques sobre la ciutat i la vall el Besòs.

El nom del barri prové de dues antigues torres construïdes per la família Pinós els segles XVI i XVII, ja desaparegudes. Després diversos 
projectes de ciutat jardí que no van prosperar, amb les onades d’immigració dels anys 50 i 60 esdevingué un barri d’auto-construcció, 
aprofitant que les dificultats
orogràfiques l’havien preservat de la urbanització.
Al Al llarg dels anys hi ha hagut nombrosos projectes de remodelació o rehabilitació que , per diferents motius, no van acabar de materia-
litzar-se. La recent inclusió en el pla de Barris, conjuntament amb la Ciutat Meridiana  garanteix finalment les dotacions que permetran 
desenvolupar les actuacions urbanístiques, d’equipaments i socials més necessàries.

Un d’aquest projectes és el tractament d’una de les portes de Collserola d’on s’han agafat els imputs per dur a terme aquesta proposta.
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