
La ciutat medieval va ser profundament reformada i transformada per la ciutat industrial, que entenia que els 
seus carrers estrets i els miserables i petits edificis ja no eren útils. La ciutat moderna és el resultat de la crítica i la 
remodelació de la ciutat del segle XIX. Les noves idees del Moviment Modern, d’higiene, ventilació, il·luminació 
provenien de la crítica a les vivendes densificades del segle XIX i han estat aspectes importants de la ciutat mod-
erna.

En els darrers anys s’ha produït un nou model de transformació de la ciutat que es repeteix en moltes d’elles, 
com ara la utilització d’àrees en decadència o desús, indústries que han deixat de ser competitives, vies de 
ferrocarril en desús ... Aquestes grans peces van ser en el seu dia instalacions que s’ubicaren en el límit de la 
ciutat, en terrenys buits llavors. No obstant, abm el temps i el creixement de les ciutats, aquestes instal·lacions 
van ser envoltades per nous barris i noves infraestructures, aquests terrenys, ubicats als límits de la ciutat, amb el 
temps han passat a posseïr una posició central. 

També s’ha vist darrerament la creació de centres urbans, que substitueixen als esgotats centres tradicionals i 
apropiació d’una nova centralitat. En aquestes accions tenen important rellevància aquestes peces obsoletes i 
cèntriques. Per arribar a aquesta centralitat és necessari en primer lloc obtenir una gran accessibilitat a traves 
de grans inversions en inffraestructures acompanyada d’elements que reforcin la qualitat de centralitat carac-
teritzada per l’acumulació d’usos més rentables com ara oficines, comerç, oci, serveis al ciutadà, etc.

CONCLUSIONS_ premises de projecte per la transformació de la zona

Després d’estudiar diferents intervensions urbanes de casos similars realitzats en ciutats de tamany mitjà arribo a 
unes conclusions que m’ajudaran a l’hora d’escollir elements que conformin la nova proposta per Reus:

1_ Mixtura d’usos: és important pensar la ciutat com l’espai de relació dels ciutadants i , amb això, 
pensar que cada nova intervensió ha d’aportar certs aspectes implícids a la quotidianitat dels habitants així com 
aspectes d’escala i caràcter més global: espais lliures, espais de lleure, habitatge, equipaments locals, munici-
pals i territorials...

2_ Potenciació de la ciutat: potenciar els valors de la ciutat amb la implantació d’un 
programa que afecti l’escala metropolitana - pensant en el Camp de Tarragona com una nova metropoli cata-
lana- de Reus, fent-la aparèixer amb caràcter més important en el mapa autonòmic així com nacional o interna-
cional.

Aquestes dues primeres premises també es poden trobar eflectides en els projectes de Logronyo i Valladolid, 
com també, en una escala de ciutat molt més gran, en el projecte de la Segreta a Barcelona.

3_ Transformació: transformar la platja de vies i recorregut d’aquestes en un possible eix verd que 
recorri i vertebri usos implantats o ja existents. Contràriament a la vertebració mitjançant el vial rodat de gran 
importància que  s’observa en projectes com el de Terrassa o Sabadell i ententent que, en aquests casos, ha 

Logroño “soterramiento del ferrocarril”

La primera implantació del ferrocarril a la ciutat de Logroño data de 1863. La situació del seu traçat aviat 
va generar problemes d’obstacularització del creixement del centre urbà. Després de diferents intents, 
l’any 1958 es trasllada la infraestructura als nous límits urbans, també en sentit sud i els antics terrenys 
ocupats per el ferrocarril donen lloc a una actuació emblemàtica de la ciutat, l’ordenació de la Gran 
Via Juan Carlos I.

L’antic extraradi on es reubicà la infraestructura ha sigut superada pel creixement de la ciutat, posant de 
manifest les dificultats d’integraciño de la traça ferroviària en un teixit urbà. Desde finals dels anys 80 la 
ciutat ha reclamat  una solució duradera al problema de la integració urbana de la infraestructura. 
L’any 1992 el Pla General Municipal de Logroño delimita l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior 
“Ferrocarril”.  

L’any 2003  la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A firma el conveni per la col·laboració 
de diferents parts en el projecte d’integració del ferrocarril.

El Pla pel soterrament del ferrocarril suposarà crear un passeig verd de varis quilòmetres de llarg, reurban-
itzar les zones colindants, la construcció de cinc edificis al voltant de 20 altures (Abalos & Herreros), una 
gran plaça i una nova estació intermodal que prepararà la ciutat per rebre el TAV. També es milloraran 
les comunicacions entre el nord i el sud de la ciutat perquè es permetran que els carrers que avui es 
troben tallts pel ferrocarril puguin unir-se. Soterrar el ferrocarril generará una serie de valiosas oportuni-
dades a Logroño per superar aquesta divisió existint amés un gran potencial en la zona perquè es desen-
volupi com un moder i comptacte centre.

Valladolid (316.500 habitants), ha trobat amb el soterrament de les vies del tren l’oportunitat per fer la 
major transformació que la ciutat mai ha viscut. A grans trets, el Masterplan de Richard Rogers i Vidal 
Associats contempla la alliberació d’unes 90 hectàrees i la creació de tres nous barris: Talleres, Ariza i 
Argales, units per un corredor verd, on s’aixecaran fins a 5.972 vivendes (1.792 VPO). Aquesta gran obra 
és fruit de l’arribada l’any 2007 del tren d’alta velocutat, que espera atreure 34.000 nous veïns en 15 anys. 

El tren va arribar a la ciutat l’any 1860 i, amb ell, sobre una extensa superfície rectangular, els tallers de 
Renfe. Llavors va portar prosperitat. Des de l’any 1990 la ciutat va comernçar adebatre el tractament 
del problema del tren. A finals de la dècada, i malgrat l’oposició d’alguns grups professionals licals, 
s’imposa el consens polític i social entorn el soterrament.

La longitud del projecte arriba als 6 km, ocupats avui per vies ferroviàries i edificis de propietat d’Adif. La 
flexibilitat i l’escala humana han guiat els traçats del projecte: reteixir cicatrius de la ciutat, basant en un 
model sosteible, que implica la barreja d’usos, una aposta per el transport públic, per zones verdes on un 
pot anar a peu. 

El projecte tardarà 15 o 20 anys en desenvolupar-se, per tant una gran preocupació era que tingués 
suficient flexibilitat per poder anar contemplant i assimilant noves necessitats.

Al voltant del nou barri de Talleres, es col·loquen un gran centre comercial i un corredor flanquejat per 
grans edificis d’oficines, hotels i comerços, que conformaran el centre de negocis envoltat, a la vegada 
per illes residencials.

Un dels punts més potents del projecte és el concepte de parc lineal, verd i flexible, que surgeix amb el 
soterrament de les vies, el que anomenen “corredor sostenible equipat”, un vial de dos quilòmetres de 
longitud i un ample variable, on el 65 % de la superfície seran zones verdes i el 5 % equipaments. 

Valladolid .  soterrament de les vies i arribada TAV

 El “Passillo Verde” de Madrid parteix de la transfor-
mació de l’espai ferroviari en un teixit urbà consoli-
dat. 

Va ser concebut l’any 1986 per transformar el vell 
ferrocarril de mercaderies en un ferrocarril soterrat 
de rodalies amb aprofitament superficial per espais 
lliures, equipament i una edificabilitat lucrativa per 
arribar al balanç entre gastos i beneficis. Té com a 
efecte induït la supressió de la barrera que suposava 
el ferrocarril i la oportunitat de renovar un teixit molt 
cèntric que passa, per efecte del desenvoluoament 
de la ciutat, d’ús industrial a prioritàriament residen-
cial.

Ha produït un gran benefici a Madrid, tant en el seu 
sistema de transport públic com ha contribuït a la 
reestructuració i equipament d’un dels seus barris 
més populars “La Arganzuela”.

Morfològica i tipològicament el Passillo Verde 
s’adapta al tamany de les illes al viari.

Madrid “El Pasillo Verde”

Total sòl de transformació       1.638.134 m²
Sòl per zones verdes (30%)          489.212 m²
Sòl per equipaments (13%)          209.812 m²
Sòl per vialitat (27%)            437.558 m²
Total Sostre          1.657.416 m²
Sostre executat (28%)            462.614 m²
Sostre pendent (72%)         1.194.802 m²
Total Habitatge           12.887 hab.

Amb la renovació de l’àrea de la Sagrera per mitjà del cobriment de les vies i la creació de l'estació 
intermodal s’aconsegueix també la creació d'un àmbit de centralitat urbana gràcies a l'edificació 
associada a l'estació de viatgers amb oficines, comerços i hotels.
 
Amb el cobriment de les vies s’aconsegueix integrar els barris i resoldre l'impacte ambiental que 
suposava la xarxa ferroviària a cel obert. Tambées porta a terme la creació d'un corredor verd des del 
Nus de la Trinitat fins al carrer d'Espronceda, relligant els espais verds existents o projectats a la Maquini-
sta, Sant Martí, Prim, etc. A tot això si suma la construcció d'habitatges, equipaments, oficines, comerços 
i hotels, que ha de permetre una major cohesió social i més oportunitats per als ciutadans i ciutadanes.

Barcelona “La Sagrera”

Es tracta d’un cas diferenciat per no ser zona obsoleta 
per industria o vies. Es proposa la creació d’un àmbit 
de nova centralitat  en posició tangencial a la ciutat 
consolidada. El projecte consisteix en l’obertura d’un 
vial nou de connexió Nord-Sud, la creació d’un centre 
comercial i de serveis de caràcter comarcal i la 
construcció d’un parc - Parc Catalunya-.

L’operació es va iniciar l’any 1981 amb la compra  del 
sòl amb adquisició fins l’any 1990. El planejament 
urbanístic es desenvolupa durant el període 1985-89. La 
urbanització s’ha realitzat en elperíode 89-92.

Ocupa una superfície de 463.230m2:
 91.304 m2 sostre comercial
 26.989 m2 sostre residencial
 29820 m2 dotacions públiques
 99.319 m2 vialitat
 270.545 m2 zona verda

Sabadell “Eix Macià”

El soterrament de les vies de la RENFE i dels FGC ha suposat una important transformació urbanística que ha 
permès guanyar nous espais per als ciutadans. El 29 de maig de 1994 es va suprimir la barrera de ferro que 
separava el sud del nord de la ciutat amb el soterrament de la RENFE. 

El gran espai alliberat va permetre la urbanització del passeig del 22 de Juliol, la construcció del parc del Nord, 
i la creació de nous equipaments, habitatges, comerços i la plaça amb el Monument de la Dona Treballadora. 

El Passeig 22 de Juliol és una de les artèries principals de la ciutat potser l’avinguda més singular de Terrassa. El 
soterrament de la via de RENFE va marcar un abans i un després per la ciutat. Abans el tren dividia la ciutat en 
dos parts i el passeig era una artèria trista, gris i amb fàbriques a banda i banda de la via. A partir del seu soter-
rament al 1994 la ciutat va començar a canviar. Del gris de les vies es va passar al verd dels arbres. La ferida 
oberta per la construcció de la via al 1856 es tancava de forma definitiva i les fàbriques, que durant part del 
XIX i pràcticament tot el XX havien estat el símbol de la ciutat començaven a desaparèixer. Era el símbol de 
que una nova etapa s’iniciava per Terrassa. Ara compten amb un passeig modern, amb habitatges i comer-
ços que l’omplen de vida tot i existir algunes crítiques respecte parts del projecte. A més la platja de vies que 
hi havia davant l’estació es va convertir en el Parc del Nord i allà mateix neix el Parc de Vallparadís.

Terrassa “Passeig 22 de Juliol i Parc del Nord”
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