
PRINCIPALS PATOLOGIES DE LES EDIFICACIONS

SOCIABILITAT I CUOTIDINIATAT DELS VEÏNS

Comerços de proximitat i que porten tota la vida al barri com la Bodega o 
els queviures Cabestany. Altres com la perruqueria o la farmàcia també són 
apreciats pels veïns. 

SITUACIÓ HISTÒRIA ESTRATÈGIA URBANA ARQUITECTURA
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Plus Ultra, un barri amb identitat pròpia
reactivació del front comercial per a la seva regeneració urbana
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Plus Ultra és una barriada amb un teixit únic i molt diferent al seu entorn. 
Porta molta història al darrera i també molts canvis a nivell urbanístic 
que han deixat la seva marca. 

Els planejaments urbanístics, durant pràcticament tota la vida útil 
d’aquest conjunt d’edificacions, han ignorat la seva peculiaritat i l’han 
sobrepassat, sentenciant la barriada al seu enderrocament. 

Gràcies a les protestes dels veïns, s’ha aconseguit canviar tal planeja-
ment i conservar la barriada. Però quin és el punt de partida? El conjunt 
ja arriba als 90 anys d’edat i l’estat de conservació de les edificacions 
no és el mateix en tots els casos. 

Ens trobem al davant d’un conjunt amb molts propietaris diferents. Pro-
pietaris que en molts casos no són els propis usuaris, sinó els llogaters. 
Per tant a l’hora d’invertir en el manteniment de les edificacions no ho 
fa amb la mateixa facilitat. 

Acompanyat del canvi de planejament, l’Ajuntament de Barcelona va 
destinar una part del pressupost dins del Pla d’Ajuts a la Rehabilitació 
als veïns que volguessin realitzar reformes a les seves cases. Aquests 
ajuts, segons la partida, podien arribar fins al 50% del pressupost de 
l’obra. 

Tot i així, les reformes realitzades al barri és d’una o dues. Encara que la 
voluntat de l’usuari sigui de millorar la seva vivenda, el problema segueix 
sent la falta de recursos econòmics. 

ESTAT ACTUAL07
FORTALESES

eix comercial i cívic    
C/Mare de Déu de Port  

via rodada ràpida
Passeig de la Zona Franca  

nucli d’equipaments  

Plaça i mercat 
de la Marina

POSICIÓ ESTRATÈGICA DINS DEL BARRI

TRESOR PATRIMONIAL. DIVERSITAT TIPOLÒGICA

USUARI AMB VOLUNTAT DE VIURE AL BARRI

NEGOCIS ENCARA EXISTENTS

ANÀLISI

Moltes de les propietats es troben en lloguer. Degut a les condicions de les cases, i a l’anti-
guetat d’alguns dels contractes, no són lloguers gaire cars. És així que als usuaris, alguns 
d’ells persones majors que viuen soles, ja es conformen i que els propietaris, mentres ho 
tinguin ocupat, no inverteixin en el manteniment a nivell més seriós de les edificacions. 

Uns per els altres, s’ha arribat a la situació actual de desgast, en molts casos irreversible, 
de la barriada de Plus Ultra.  

DESINTERÉS DE LA INICIATIVA PRIVADA PER INTERVERNIR-HI

PROBLEMÀTIQUES

Una de les parcel·les del barri ja esta expropiada per l’Ajuntament. Per falta de pressupost 
no es va arribar a enderrocar. La funció d’aquesta és obrir una nova porta/accés a la 
barriada, per tal de trencar el llarg front al llarg del carrer MDP.

PARCEL·LA EXPROPIADA

HUMITATS

>soleres i cobertes sense aïllar

ACCESSIBILITAT

>Utilització d’estufes de butà

CLIMATITZACIÓ

>Carcoma a les vigues de fusta

ESTRUCTURA TANCAMENTS

>No funcionals i alçades molt grans

DISTRIBUCIONS

La barriada, tot i ser un dels primers núclis habitats del barri, ha quedat totalment desin-
tegrada amb l’entorn que l’envolta, un entorn d’edificacions en alçada, que poc a poc han 
anat deixant la barriada “ofegada”.  Les edificacions que trobem el voltant són de 8 a 10 
plantes, una gran barrera alta i contundent, quan a Plus Ultra les cases són de plata baixa 
amb 1 o 2 pisos. Aquesta diferència provoca algunes mitgeres de gran tamany. 

DIFERÈNCIA VOLUMÈTRICA

Una de les característiques més interessants a conservar del barri són els 
patis d’entrada a les cases. Aquests són normalment tancats amb tanques 
baixes. Només certes parcel·les els conserven i en són un record molt au-
tèntic de com havia estat el barri. Segons la nova regulació, les parcel·les 
que el vulguin recuperar ho tenen permés. 

PATIS D’ENTRADA

Tot i els anys i les patologies que tenen algunes de les cases, els usuaris no 
marxen perquè paguen lloguers bastant més baixos del normal. També els 
agrada l’entorn en el que viuen, en contacte amb el carrer, sense comunitat 
de veïns...

Els propietaris davant l’incertesa de si les seves cases anaven al terra o no a causa de 
l’afecció urbanística del carrer Mare de Déu de Port, no invertiren en el manteniment 
de les edificacions, arribant algunes d’elles a nivell irreversibles i amb l’única sol·lució 
d’enderrocar.

DETERIORAMENT I ABANDONAMENT DE LES 
FINQUES AFECTADES

L’ordenació de la franja de Plus Ultra que delimita amb el carrer MDP, determina que el 
front principal queda al carrer Aviador Ruiz de Alda, provocant que el front de MDP es 
formuli a base de portes de garatge, parets cegues o façanes sense activitat.  

Deixat de 4 o 5 locals, l’activitat comercial és molt baixa, influenciat també per l’estretor 
de la vorera en aquell lateral. 

DEGRADACIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIAL

“Jo visc aquí sola, tinc un lloguer barat”- “Quan he tingut al-
guns estalvis he anat canviant cosetes, però pel temps que 
em queda ja no val la pena ”

Casa franja A: ”Ens és molt còmode tenir dos accessos, però 
el pati el volem mantenir tancat perquè volem tenir privacitat”

“Faría reformes a la casa, però no tinc dineres i com que no 
és meu, no m’interessa invertir-hi”

Negoci.Taller mecànic: ”Actualment només tinc jo ocupat el 
local, la resta de l’edifici està buit i el propietari la va tapiar per 
evitar els ocupes. Jo no tardaré gaire en marxar, perquè no hi 
ha feina i ja tinc edat de jubilar-me”

“En aquesta casa hi vivien els avis, i va passar en herència al 
tiet i la mare. Ara l’herència ha passat a mi, i com que viviem 
aquí al costat de lloguer, ens hi hem mudat”

“La nostra casa eres de les afectades durant més temps, 
però al final és casa nostra, i l’hem anat mantenint”

“Jo visc aquí sola, tinc un lloguer barat”- “Quan he tingut al-
guns estalvis he anat canviant cosetes”

“Nosaltrem vivim en aquesta casa i la meva filla s’acaba de 
reformar el pis del davant i amb el seu marit hi vindran a 
viure”

“En aquesta casa hi viviem de petits amb els pares i els tres 
germans, ara la mare ja està molt major i viu a una residèn-
cia. Jo m’estic plantejant reformar la casa per venir a viure-hi 
amb la meva família”. 

“Abans vivía aquí la meva àvia, que ella ja hi estava de lloguer. 
Jo vivía aquí al costat, a Mare de Déu de Port, però quan van  
enderrocar les cases per construir els blocs grans, ens vam 
mudar aquí un altre cop”

“Nosaltres vivim aquí i la meva tieta porta la rellotgeria del 
davant i viu al pis de sobre”

“El barri és molt agradable, sense veïns, i amb les obres que 
s’han fet al carrer estem molt contents”

L’abandonament de les cases facilitava la seva ocupació, creant certs malestars entre la 
resta dels veïns. 

Aquest fet ha provocat la posterior necessitat de tapiar portes i finestres, amb el resultat 
d’una nova imatge de deixadesa i abandonament del barri no gaire agradable. 

OCUPACIÓ DESREGULARITZADA


