
SITUACIÓ HISTÒRIA ANÀLISI ARQUITECTURA

E 1/2000000

OBJECTIUS

Plus Ultra, un barri amb identitat pròpia
reactivació del front comercial per a la seva regeneració urbana

MARIA ANTÒNIA RIGO SERRA

Tutor: José Luis Oyón Tribunal 1
PFC_octubre 2016ETSAV_UPC

08

1 adj. [LC] Deixat per qui es mor. Béns relictes. 

2 adj. [GL] Que ha resistit l’erosió i pot constituir la roca mare de sòls actuals, s’aplica a 
sòls d’origen antic. 

2 adj. [GL] Que s’ha format en condicions diferents de les de l’actualitat, s’aplica als sòls 
i a les formes de relleu. 

2 adj. [GL] Residual. 

3 m. [GL] Tàxon que persisteix en regions molt limitades quan ha desaparegut d’una 
manera general.

*RELICTE:

S.AMBIENTAL

El principal problema al que s’encaren els veïns de Plus Ultra a l’hora de conservar les seves vivendes és la falta de recursos econòmics. 
A falta d’incressos elevats, no disposen d’estalvis suficients per a pagar unes reformes, per tant les edificacions es mantenen en l’estat 
que estan, entrant en una situació d’estanqueitat. Per tant es proposa: 

APROFITAR al màxim els recursos que tenen, l’edificabilitat de les seves parcel·les. 
REFORMAR les cases de tal forma que es possibiliti l’aparició d’un segon espai que el veí pugui llogar, millorant així la seva economia. 
És així que la conservació de les edificacions veí a veí és més viable, i en el seu total del conjunt sencer de Plus Ultra. 

Aquests espais poden ser de dos tipus: 

FRANGES B i C: 2a VIVENDA. El nombre de vivendes per parcel·la augmenta. 
FRANJA A: LOCAL en planta baixa. 

Amb la implantació dels locals al carrer MDP, es crea un NOU FRONT DE FAÇANA, obtenint una sèria d’espais disponibles per a 
activitats econòmiques i continuant l’eix comercial d’aquest carrer. 
L’objectiu és EVITAR grans empreses que busquen grans superfícies i PROMOCIONAR un comerç local, de proximitat i just. 

En el procés d’aquestes reformes, podem comptar amb els ajuts de rehabilitació que dóna l’Ajuntament. Però per fer front a la part que 
falta, aparèix un segon inversor, que donarà el seu suport econòmic per a realitzar les obres. A canvi, aquest disposarà de l’espai per al 
seu propi ús durant un determinat temps. Es a dir, es crea un SISTEMA de CESSIÓ D’ÚS. 

S.ECONÒMICA S.SOCIAL

Les persones són l’element vital per al bon funcionament del barri, tant les que viuen en ell com les que l’utilitzen (treball, oci...). Al final, directe o 
indirectament les dues parts han patit les conseqüències del degradament del barri durant tots aquests anys d’afectació urbanística.

Un cop ja tenim el suport físic i l’entorn adecuat, s’ha de MOTIVAR als veïns que tornin a viure al barri. Aquest necessita de famílies joves per 
aconseguir progressivament un relleu generacional dels habitants. 

Continuar MANTENINT la imatge del barri i la seva diversitat tipològica. A nivell social, la gent reconeix l’entorn i manté el sentiment de pertanyença. 
Mantenir les festes populars, la memòria històrica...

Un altre objectiu és ATREURE la gent de la Marina cap a Plus Ultra, i que com a barriada que es troba en el centre del barri, es relacioni amb ell, 
OBRIR PLUS ULTRA cap a LA MARINA, el seu entorn actual. És així que el nou front de façana que s’ha creat al carrer MDP serà el nou PUNT DE 
RELACIÓ amb la resta del barri. 

OFERIR espais públics de qualitat per a la gent. Socialment, les activitats que es realitzin en els nous espais creats i l’ús que se’n faci, han d’inte-
ressar a la població del barri, perquè al cap i a la fi les obres de rehabilitacio s’han realitzat amb diners públics, amb els seus impostos, per tant hi 
ha d’haver un RETORN SOCIAL cap a ells. 

ADAPTACIÓ

Controlar l’EFECTE ILLA DE CALOR URBANA. Plus Ultra es troba en un entorn molt diferent al que va néixer. Ara es troba tancada, asfixiada entre 
blocs de més alçada que el conjunt. També influeix la materialitat de l’entorn, carrers asfaltats, paviments durs, colors foscos...     
 _tractament de mitgeres amb jardins verticals
  _colors clars en els plans de façana i coberta, reduint així l’absorció de calor
  _naturalització dels jardins privats, evitant els paviments durs i facilitar la permeabilització del sòl

  _fer front al dèficit de pluges amb l’APROFITAMENT DE L’AIGUA a les vivendes amb patis.  

MITIGACIÓ EMISSIONS
 
Aplicar estratègies d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA a l’hora de fer les obres de rehabilitació o d’obra nova. Evitar les pèrdues d’ENERGIA a través de 
l’envolvent de les construccions i utilitzar MATERIALS de baix impacte ambiental. 

ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DE LES EDIFICACIONS. Rehabilitar el màxim volum possible de les edificacions existents. 

Ús de fonts d’ENERGIA RENOVABLES. 

Reducció de l’ús del transport privat, potenciant l’ús del TRANSPORT PÚBLIC, de la bicicleta i la MOBILITAT PEATONAL, creant més VIES CICLA-
BLES i més espai per al vianant.  

Segons l’estat actual amb el que arrenquem, ens enfrontem a una sèrie 
de problemàtiques i fortaleses. Aquestes últimes ens indiquen que Plus 
Ultra és encara un barri sa, i que el més encertat és la seva conservació. 
En canvi, les problemàtiques ens oferèixen tot un seguit d’oportunitats i 
situacions a les que posar-hi sol·lució. 

És així que l’objectiu principal és:

Per tal de conservar-lo, no podem deixar-lo tal com es troba actualment. 
El conjunt cada cop aniria envellint més, els veïns residents anirien 
marxant per les males condicions de les seves vivendes, el barri aniria 
quedant cada cop més buit. Al final el resultat seria que ni els veïns de la 
barriada, ni el veïns de la Marina acceptarien tenir aquesta ruïna al  ben 
mig del barri. 

S’ha d’acceptar que Plus Ultra és un barri amb una història i amb una 
estètica un tant bucòlica, però l’afany conservador no ha d’impedir que 
el conjunt evolucioni. Aquest està protegit urbanísticament amb un nivell 
D (bé d’interès documental) per tant el seu objectiu és deixar constància 
de com eren les edificacions originals, però no ens obliga a mante-
nir-les. 

Plus Ultra ha patit les conseqüències d’un pla urbanístic que l’ha deixat 
bloquejat durant pràcticament tota la seva vida útil. Els seus efectes són 
clars en veure l’estat d’algunes de les edificacions, però algunes d’elles, 
sobretot a les franges B i C (que han estat menys anys afectades) es 
troben en un estat decent. Es podría parlar que Plus Ultra és un “relicte* 
urbanístic”, un conjunt que ha resistit i que podrà servir com a base, 
com estructura per a les futures actuacions, ja adaptades a l’entorn en 
el que es troba actualment, el barri de La Marina. 

Les estratègies aplicades al conjunt han d’aconseguir que el barri sigui 
SOSTENIBLE en ell mateix per fer viable la seva conservació. Per tant 
ha de buscar un equilibri ECONÒMIC, AMBIENTAL i SOCIAL.  

CONSERVACIÓ DEL CONJUNT edificat de Plus Ultra

ACTUACIONS

AXO VISIÓ >>>

ACTUACIONS >>>
_BUIDATGE I REEMPLAÇ amb edificacions noves 

Noves edificacions respectuoses amb l’entorn que l’acompanya, sense perdre la identitat de Plus Ultra, però 
adaptant-se a les noves construccions i al seu nou entorn. 

_ADAPTACIÓ DE LES EDIFICACIONS QUE ES MANTENEN A LA NOVA ESTRATÈGIA

ADAPTACIÓ ECONÒMICA- COMERCIAL 

LOCALS ACTUALS REHAB CASA ACTUAL
OBRA NOVA -CASES REHAB REMONTA OBRA NOVA

ADAPTACIÓ ECONÒMICA- VIVENDA

_REHABILITACIÓ edificacions existents _NATURALITZACIÓ DE L’ESPAI LLIURE- EFECTE ILLA CALOR URBANA

-Naturalització de les mitgeres tant actuals com noves que ofereixen una imatge molt agresiva. 
-Aprofitar la urbanització dels nous espais lliures per crear superfícies més drenants
-La peatonalització del nou carrer busca afegir nous espais al sistema d’espais lliures del barri. 
-Motivar als veïns amb patis privat que naturalitzin els seus patis i utilitzin paviments més drentants. 
-Naturalització dels carrers, utilitzant pèrgoles vegetals. 

Aplicació d’una sèrie d’estratègies que ajudaran a controlar l’escalfor urbana que es crea dins les ciutats provo-
cada per la quantitat de vehicles rodats, els materials dels paviments i les cases, els colors...

NOMBRAR LA PLAÇA INTERIOR “Plaça Camp de Port”, en memòria a l’antic nom 
que portava la barriada.

_RECUPERACIÓ LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Noves activitats i punts d’atracció oberts a tota la població del barri de La Marina. 

_RETORN SOCIAL 
SELECCIÓ de les edificacions en més mal estat i CONSTRUCCIÓ DE NOU

SELECCIÓ de les edificacions en més bon estat i REHABILITACIÓ d’aquestes. 

ENDERROC de les edificacions en estat ruinós

ESTRATÈGIA URBANA

L’existència d’una gestió ambiental és necessaria per al bon funcionament del barri. L’entorn que ens envolta és molt important per aconseguir el 
confort dels veïns de la barriada. Però alhora és també molt important l’efecte que les persones fem al medi ambient. Seguint aquest criteri es portarà 
a terme una estratègia d’ADAPTACIÓ de l’entorn i una estratègia de MITIGACIÓ de les EMISSIONS capa al media ambient. 


