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1.1.
Tal i com es mostra als documents
primeres
de
sobre el territori

que disposem, els elements que dibuixen les
les rieres o torrents, els camins de
i

Les rieres i els torrents, degut a
que produeixen sobre el terreny, constitueixen la primera
directriu natural que estructura el territori. La
amb la que es produeixen aquests solcs,
tot i ser de forma irregular degut a les condicions
tan accidentades, aporten

L'origen de l'aigua que arribava a la zona que estudiem provenia principalment de la serra de
Collserola, d'on naixien les rieres, i dels Tres Turons, d'on naixien els torrents. Aquests darrers, tot i
ser de
amb menys recorregut i cabals
petits,
a engruixir les rieres i repartir

De la serra de Collserola destaquem dues rieres: la de Vallcarca i la d'Horta. La primera, recollia un
petit grup de torrents de la vessant sud dels Tres Turons, vorejant el
de la Creueta del Coll,
sense incidir
en el nostre
El seu
transcorria per les actuals avingudes de
Vallcarca i del
La riera d'Horta, en canvi,
un paper
important en el nostre
treball ja que, a banda de ser un dels
de
d'estudi, recollia els torrents procedents del
vessant nord dels Tres Turons i que travessaven
el Carmel. El seu curs d'aigua s'estenia
per on ara hi ha l'avinguda de l'Estatut, seguia pels carrers Lisboa i Tajo i
amb el carrer

Els tres torrents que tenien
a la zona del Carmel eren els de Besora,
i
Carabassa, aquest darrer
era conegut com a torrent del Carmel. El de Besora,
dels tres
que procedia de la serra de Collserola,
un altre dels nostres
de
d'estudi i coincideix
amb el
de l'actual carrer
El torrent del
tenia un
similar al de
l'actual carrer de
fins a
de
de Tremp, travessant en diagonal la
Pastrana fins
amb el carrer de Granollers, on s'ajuntava amb el torrent de Carabassa. La
zona on
aquests dos torrents
es coneixia amb el nom de Salt de les Bruixes. El
darrer torrent, el de Carabassa, recollia l'aigua procedent dels turons del Carmel i de la Rovira,
pendent avall entre els carrers de Lluis
Vidal i la Rambla del Carmel, coincidint
amb els actuals carrers Agudells,
Estoril i Peris Mencheta, i creuant l'actual passeig
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de Barcelona,

El relleu
un dels elements que condiciona la
de les rieres i, com a
dels
primers camins naturals de
entre els diferents municipis de la ciutat. Aquests camins
principals de
juntament amb els senderols que els complementen, composen el segon
grup d'eixos de
inicials sobre el territori. Els camins eren les vies de
principals ja
que connectaven els diferents municipis amb la ciutat, i els senderols, en canvi, eren vies

Horta no era aleshores
que un conjunt de masies i habitatges unifamiliars
i mal
comunicats amb la ciutat de Barcelona. Era
municipi que, degut a la seva
no tenia una
directa amb la ciutat; ho havia de fer a
d'altres municipis com
Sant
de
o Sant Andreu del Palomar. Originalment, aquests camins transcorrien
entre camps i masies i servien per comunicar els masos que hi havia llavors a la zona amb el pla de
, de l'any 2005 (ICC)
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Barcelona. Posteriorment la xarxa de petits senderols es va anar estenent, connectant els petits i

Al nostre
d'estudi hi havia
cinc camins principals de
el
de Sant
dels Agudells, la carretera d'Horta, la carretera de
a Fogars, el
de Vallcarca a
Horta i el
de
a Horta; els tres primers voregen
d'estudi, mentre que els altres dos
el travessen. Dels tres camins perimetrals, el
de Sant
dels Agudells travessava els actuals
barris de la Clota i de la Vall d'Hebron fins arribar a l'antic nucli format al voltant de
de
Sant
dels Agudells. L'antiga carretera d'Horta coincidia amb el que actualment es coneix com
1
el passeig Maragall i transcorria
a l'antiga riera d'Horta. La carretera de
a Fogars,
coneguda com a
de Dalt i que actualment coincideix amb el
de la Ronda de Dalt,
comunicava els municipis de Sant Andreu de Palomar, Horta, Sant Gervasi de Cassoles i
d'on
Plano de Barcelona y sus alrededores, dibuixat per DJM Serra
l'any 1890 i incorporat a les ordenances municipals aprovades
l'any 1891 (AHCB)
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1. Tal i com recull
Bou
Ignorat tenim descripcions
pel
de
on relatava les

al seu llibre titulat El Carmel
de
escrites de primera
referents a aquesta via de
dificultats viscudes per transitar
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Els camins que sortien d'Horta i anaven en
a Vallcarca i
els
que travessen
el territori del Carmel seguint els seus accidents
El que anava a Vallcarca, passava entre
els turons de la Creueta del Coll i del Carmel i prenia el nom de Paseo de Nuestra
del Coll,
fent
a
a aquest
que portava el seu nom. El
d'aquest
coincideix, aproximadament, amb els
del carrer de Dante Alighieri i el passeig de Mare de
del Coll, fins arribar a l'antiga riera de Vallcarca. El
que
Horta amb
s'esmunyia entre els turons del Carmel i de la Rovira. Justament en aquest punt de pas
on es va
construir el Santuari del Carmel,
que
nom al barri. Aquest
es bifurcava pocs
metres
d'haver passat el coll entre els dos turons i anava, per una banda, seguint
aproximadament el
del carrer Conca de Tremp fins arribar a la zona de la Clota. L'altre, en
canvi, seguia el curs del torrent de Carabassa fins arribar a la Riera d'Horta .

ESTRUCTURA PROPIETAT (1861)
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Plano
del pueblo y
de San Juan de Horta,
dibuixat per Juan Serra i Bonet l'any 1861 (AMHG)

1. Estructura del territori

El tercer grup de
de
sobre el territori
els
de la propietat que apareixen
representats, per primera vegada, en el
de 1861. En aquest document
podem apreciar
com s'organitza el territori a l'espai lliure que deixen els accidents
de les rieres i els
torrents, i els camins i els senderols. Aquestes divisions tan singulars reflecteixen l'accidentalitat
del territori, per la seva geometria irregular i dimensions variables, sense identificar una

Si superposem els tres tipus de
de
esmentats (rieres i torrents, camins i senderols i
de les propietats) sobre la cartografia actual, obsevem que: els torrents,
no
coincideixen amb cap
de carrer actual, a
de les rieres; els principals camins de
coincideixen amb carrers existents, convertint-se alhora en eixos estructurants
d'aquesta trama urbana; i els
de la propietat mai coincideixen amb el
de cap carrer,

TRACES (1861)
Rieres i torrents
Camins i senderols

33

2

Tal i com menciona Enric Serra en el seu treball sobre
aquestes traces originals divideixen el
territori en unitats de
del
o unitats de projecte. Es tracta d'unes primeres
que
marquen l'escala de la
i l'ordre
de
a partir de les quals
s'organitzaran les posteriors ordenacions. A
del que passa en el cas de
les
primeres unitats de
del territori del Carmel
de dimensions
la majoria d'elles
3
amb una
inferior a les 4 mujades. L'escassa
d'aquestes peces de
contrasta
amb l'extensa
que tenien els projectes
de les finques particulars de l'altra
banda dels turons.
No s'ha trobat cap document
general de la zona anterior al 1907,
diversos
expedients dels propietaris de les diferents finques amb els que presentaven a l'Ajuntament una
de
dels seus terrenys, incloent una proposta d'obertura de carrers per tal
d'urbanitzar les seves terres i poder vendre les noves
A la majoria dels casos, aquesta
4
anava acompanyada d'un
signat per un mestre d'obres, on es feia una proposta de
de carrers per la
de la finca. D'aquesta manera s'inicia el
del Carmel: per
amb operacions
de forma irregular pel territori i
ajustant-se a la realitat
del terreny existent. Els expedients
rellevants que s'han
5
pogut consultar als diferents arxius, inclosos dins del nostre
d'estudi i redactats abans del
1907,
els
projectes
que tenim d'aquest
i els podem classificar en:
unitats independents de
del
agrupacions d'unitats
de
i unitats que estenen
la seva proposta
dels seus
D'altra banda,
trobem un altre tipus d'expedients

Les unitats independents de
del
es centren en els
de la seva propietat, recollint
els
aprovats per les finques colindants i que els hi afecten,
no s'estenen
Com podem comprovar als esquemes de la
concretament en els casos de
i Hortal-Batet, aquests tenen diferents graus
en
de la seva
Les agrupacions d'aquestes unitats
de
permeten, amb un projecte unitari
aconseguir distribucions del
profitoses pels propietaris de forma conjunta que
no pas individual. L'acord entre particulars
essencial per tal de tirar endavant la
com
succeeix en el cas dels expedients corresponents als actuals carrers Albina i Sant Dalmir. El tercer
tipus d'unitats de
correspon a les que estenen la seva proposta de
dels
de la propietat, presentant un
document. Un exemple
l'expedient corresponent als voltants
dels actuals carrers Rambla del Carmel i Santa
on els
s'enfilen pendent amunt tenint

34

2. A l'estudi que fa Enric Serra sobre el territori de
Geometria i projecte del
als
de la Barcelona
moderna. La Vila de
, s'identifiquen dues escales de
projectes
del
les que tenen una
superior a 4 mujades, que equivaldrien a uns 19.584
i les
peces de menor
El cas de
salvant les
especial
per ser un dels territoris
colindants
estudiats i ens pot servir de
per
comparar i posar en ordre de magnitud la complexitat d'un
territori com el del Carmel.
3. Mesura superficial
de la zona de Barcelona,
equivalent a 4896,5 metres quadrats.
4. Els mestres d'obra eren
d'una antiga
avui
desapareguda, que durant un ampli
i
a ells, van realitzar feines molt similars a les dels
arquitectes. La seva activitat es repartia entre l'agrimensura
reconeixement i aixecament de
l'arquitectura legal i les obres de reforma i
Els
estudis que havien de realitzar tenien una clara
i un equilibri entre els coneixements de topografia,
tgrimensura,
i dibuix. El 1865 van ser els mateixos
arquitectes els que van
la necessitat dels mestres
d'obra per atendre les edificacions a les poblacions amb pocs

5. A l'apartat 6.2 dels annexos es recullen les fitxes elaborades
d'alguns dels expedients consultats.
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1. Estructura del territori

Als expedients consultats, els accidents
dels torrents i els camins de
condicionen
final del
acotant els fragments de terreny per ser segregats de la
manera
profitosa. Si afegim les restriccions dels
de la propietat, queden unes porcions de
terreny amb geometries irregulars i pendents pronunciats. Totes les propostes de
es
desentenien de les vores (ja fossin torrents, camins o
de propietats) per tal de dibuixar un
carrer on posar-hi la
de les futures
La majoria de
rectes sense tenir en
compte la topografia existent i, sovint, ignoren les ordenacions de les peces
a
aquests expedients
dels particulars, les associacions de propietaris redactaven
propostes de carreteres de
amb els nuclis
i les presentaven a l'Ajuntament. El
projecte
del carrer Santuari o la carretera de
entre
i Horta,
alguns dels exemples d'aquest tipus de projectes que, una vegada aprovats, s'havien de revisar
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1.2.
Amb

Una proposta innovadora
6

a Barcelona dels pobles del pla l'any 1897 es va plantejar un tema complex: el de la
d'aquest territori agregat. L'antic municipi de Barcelona ho tenia
resolt amb el projecte de l'Eixample de
aprovat definitivament el 1860. Els pobles agregats
anaven assumint el seu creixement amb una
que, en el millor dels casos, estava
condicionada per suposades urbanitzacions i
promogudes per particulars. El pla
per a aquest territori agregat no podia continuar sent, com el de
un inductor del
creixement
indiferenciat; havia de convertir-se en una eina destinada a racionalitzar i conduir
les
de
urbana, a la vegada que
el
de cada un dels nuclis
i teixits que la composaven.
Va ser llavors quan el municipi
va decidir plantejar la
d'un pla
global pel qual va convocar, l'any 1903, un concurs internacional de projectes
de la zona de
l'Eixample de Barcelona i els territoris dels pobles agregats. Cal assenyalar que el concurs
incorporava els territoris dels municipis d'Horta i
tot i que encara eren independents. El que
l'Ajuntament volia amb el concurs era aconseguir un disseny de les futures comunicacions del nucli
de Barcelona i els pobles agregats;
a dir, un
d'estructura. L'any 1905 es va presentar el
projecte guanyador que, amb el lema Romulus, havia realitzat l'arquitecte
Jaussely.
Posteriorment, l'Ajuntament va encarregar a Jaussely que
la proposta del concurs en el

En la manera que tenia Jaussely d'entendre el territori i en les
de
que va
7
utilitzar en aquest projecte, es nota la
de la cultura modernista. Els projectes
de principis de segle es caracteritzaven per: la recerca de
a partir de la descoberta de la
naturalesa; el realisme en
de la topografia, la
i les cases
i el
recurs de l'expressivitat en les noves propostes de
El nou model de ciutat que va proposar
l'arquitecte
es fonamentava en les relacions de les seves parts
que no pas en l'ordre
donant un nou sentit al
i a la seva
general. La
de l'Eixample
era el millor suport de
i la que determinava les direccions principals de la vialitat,
el que Jaussely defensava era que a partir dels nous eixos de
es podia aconseguir una
millor
de
urbana. Considerava essencial donar a la ciutat una fisonomia
completa,
a dir, no deixar entre els diversos grups urbanitzats parts absolutament abandonades.
No volia restringir el desig d'edificar,
organitzar-ho al voltant dels pobles agregats, l'Eixample i
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Plano de Barcelona, dibuixat per la
d'edificaciones y
ornato de l'Ajuntament l'any 1903, i que serviria de base per al
concurs convocat el mateix any (ICC)

6. L'any 1897 es van annexionar els antics municipis de
Santa
de
i Sant Andreu del Palomar. No va
ser fins el 1904 que es va afegir Horta i, el 1921, ho va fer

7. Al llibre Inicis de la
municipal de Barcelona
de Manuel Torres Capell, s'explica la figura de
Jaussely

1. Estructura del territori

(1905)
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El
que va facilitar l'Ajuntament per al concurs de 1903 era incomplet i
en certes
zones
si el comparem amb els
presentats per Jaussely a la proposta de 1905, podem
apreciar com aquests darrers incorporen zones
detallades fruit del treball de camp i de
La zona d'Horta i de la Muntanya Pelada era un d'aquests
on
el
no s'ajustava a la realitat i, tot i disposar del
de 1861, aquest no va ser de gran

La principal

de Jaussely era organitzar el conjunt del territori de la ciutat partint d'una
molt precisa de cada una de les parts i dels nuclis en
es compon el conjunt. La
lectura que fa de la ciutat existent l'associa amb el palmell d'una
i amb els seus dits urbans. El
centre
el casc antic i l'Eixample (centre baix), el primer dit seria Poble Nou (dreta baixa), el
segon dit Sant Andreu i Horta, el dit central
(centre alt), el quart dit Sants, Les Corts i
(esquerra alta) i el
i Can Tunis (esquerra baixa). D'aquesta manera determina la
i forma dels dits i constata la poca
entre ells, sobretot a la part alta on aquests
queden separats pels contraforts de la serra de Collserola.
de diferents barris en un
mateix dit
un primer pas organitzatiu en la proposta. La
de l'esquema al
permet la lectura de
de projecte del Pla Jaussely i
de les parts de la

La
d'entendre i configurar la ciutat en la seva globalitat
present en
del pla
tipus a la ciutat existent, la qual continua en
dels
al relleu, a les construccions i
als camins existents. Aquesta
tan evident com la
de punts i eixos d'equilibri.
La llibertat compositiva de Jaussely
a la
estableix diagonals de ronda, posiciona
els encreuaments d'eixos,
recorreguts
entre els teixits dels
turons, determina terrasses
i connecta diagonalment extrems de ciutat. Ens mostra
que els elements de la
de la ciutat
els carrers, les avingudes, els teixits diferenciats,
els parcs i els monuments; elements que cal
abans d'intervenir-hi per fer la proposta,
lliurement, amb criteris
formal. La idea
de la proposta dels
es resumeix
en les diagonals i els anells de ronda. La finalitat de les diagonals
el nucli
amb els
pobles agregats. Els dos anells de ronda que es proposen tenen un clar sentit estructural. Un d'ells,

Els
del concurs no tenen gran
en el nostre
d'estudi, ja que el gruix principal
de la proposta arriba fins al primer anell de ronda que passa per la vessant sud de la Muntanya
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Fragment de la proposta Romulus, de l'arquitecte
Jaussely, presentada al concurs de 1905 (AHCB)
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Pelada. Aquest buit propositiu de la zona compresa entre els turons i Horta es contraresta amb un
de
d'aquesta part amb els
generals. Es prolonguen els
principals de la
ciutat fins a l'anell inferior, s'aprofiten els camins de
dels dos colls per
amb
el mateix passeig de ronda i es potencia l'antiga carretera d'Horta com a eix de
principal

Pel que fa al tractament dels parcs i els jardins, defineix un sistema complet de zones verdes
repartides en tot
i les
amb agrupacions d'equipaments. Els grans boscos i parcs
els ubica generalment als
del terme municipal, als voltants de les poblacions i a diversos punts
significatius de la ciutat com
el Carmel, Pedralbes i el
Poden ser molt diferents
segons la topografia i la
que adoptin. Els parcs situats a terrenys de forta pendent
proporcionen grans efectes de vista i disposen de passejos o vies en forma de terrassa. No limita els
parcs estrictament al seu
que els
per les avingudes o vies especialment
estudiades
els facin pressentir des de certa
generant una
cap a ells. Als
de detall de la proposta i en algunes perspectives incloses en el mateix document, s'estudien
aquestes maneres de donar la forma final a l'espai lliure. Per exemple, en el dibuix que fa del parc
de la Muntanya Pelada es veu la
que
per l'accessibilitat a aquesta zona. A la vista
esmentada s'aprecia l'axialitat de
contrastant amb els
corbs que ressegueixen aquest
accident
Coincidint amb el punt de trobada de
vertical i el carrer de la

de la proposta de Jaussely presentada el 1905 (AHCB)
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El desenvolupament de la proposta guanyadora del concurs era completament impossible d'executar
sense afectar les urbanitzacions disseminades per tota la
fet raonable ja que gran part
d'aquestes construccions s'havien realitzat sense cap idea de conjunt. Per aquest motiu,
l'Ajuntament encarrega al mateix Jaussely que adapti el que s'anticipava a la proposta guanyadora
del concurs per acabar redactant el definitiu Pla
aprovat el 1907. Jaussely considera que
el moment d'introduir les modificacions que poden harmonitzar el conjunt, aprofitant
dels particulars de connectar les seves urbanitzacions a tots els punts del
L'estructura tan
clara de la proposta inicial es dispersa en la complexitat del centre i del detall. En canvi, es precisen
els teixits dels entorns amb alta qualitat
els eixos de la ciutat central amb alta
projectual i les intervencions puntuals d'edificis
La
detallada de la
de l'esquema circulatori sobre el
ens permet veure la proposta d'obertura de nous

Fragment del Plan de Enlaces corresponent a la zona rural,
dibuixat per Jaussely i aprovat l'any 1907 (AMCB)

Un dels canvis
significatius respecte la proposta del concurs, i que coincideix amb un dels
del nostre
d'estudi,
la
del segon
de ronda (que ja
al
del
concurs) com a
de les zones urbanes de la ciutat. Al projecte inicial aquest
no es
contemplava, fet que comportava que les
urbanes no tinguessin un
definit i es
vers la muntanya. Aquesta
era concebuda com a nexe
entre els terrenys dels pobles
agregats, un vial estructurador com molts altres del pla.
aquest vial
una
important per al nostre estudi, ja que significa una
important de
del pla respecte a
la proposta del concurs, que es quedava a
del primer passeig de ronda. Precisament en
aquestes
ampliades
on sorgeixen
iniciatives de
per part dels particulars,
per
Jaussely va considerar que no podien quedar excloses de la
La
dels

El nou document treballa amb un grau de detall
elevat, fet que es percep en l'escala
dels
Destaca l'alta qualitat del dibuix del
com a instrument per imaginar la
de la ciutat com a obra d'art, de cada carrer, cada illa, cada barri i de tota la ciutat en
el seu conjunt. En aquests
hi figuren amb
les grans vies de
les diferents
rondes i les grans vies diagonals, que determinen el centre en la seva
i organitzen
l'estructura urbana. La proposta del concurs posava
en
i l'estructura i oblidava
la
de la
del
En canvi, en el projecte definitiu el tema de la
molt de relleu. La zona que ens interessa a nosaltres
l'anomenada com a zona rural, que es
divideix en tres parts: la primera, de la part alta del
de la carretera de
a Fogars de
Tordera a la serra de les muntanyes que voregen la ciutat; la segona zona correspon a les muntanyes
42

Imatges de
entre els turons del Coll i del Carmel, que
proposava Jaussely a la
del Pla
de 1907
(AMCB)

1. Estructura del territori
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del Coll, el Carmel i la Muntanya Pelada; i la tercera correspon a la zona de
El
de la
carretera de
a Fogars de Tordera forma una
molt natural i franca de la zona rural,
fet que Jaussely creu que ha d'aprofitar.
considera necessari incorporar aquest fragment de
territori on les edificacions resulten
dificultoses i, per tant, no poden ser tractades com a les
altres parts del
Les
condicions de l'estat actual d'aquesta zona constitueixen una

Les
d'aquesta segona zona rural les associa amb les de la
que es
proposava llavors per al Park
ja que inclou,
l'accident
dels turons.
limitada pels dos passejos rurals, un que ve d'Horta i l'altre de la Travessera de Dalt que es reuneixen
al passeig de
i
per diferents vies, unes noves i altres ja
La via
principal
la carretera del Mont Carmel, que es proposa prolongar com una carretera de
alta. El seu
travessa el parc de la Muntanya Pelada, a
on es projecta
una
i s'adapta a les inflexions del terreny. Aquest nou eix de
serveix, en gran part,
de
de la zona rural fins que s'uneix amb la carretera del Mont Carmel a la seva part baixa. A
aquesta via se li afegeix
a la part de la muntanya que mira al nord, una via de
per als xalets amb un pendent
del 5%,
d'un carrer que surt de la
de davant del nou Mercat i la nova
de l'alcaldia d'Horta. Es proposa
un
eixamplament del
del Santuari de Ntra. Sra. del Coll, partint de la
situada entre les
muntanyes del Carmel i de la Rovira, que continua
per la carretera del Mont Carmel. Aquesta
tindria punts de vista especials,
a la seva
privilegiada amb vistes del mar, per
una banda, i de la muntanya per l'altra. Per tal de facilitar-ne
sense necessitat de seguir
tota la carretera del Mont Carmel, es disposen escales, descansos i terrasses. Una altra via important
que es proposa i que
amb el mateix Santuari del Coll
el passeig amb corbes que surt de

Segons Jaussely, el
d'un carrer no pot ser, a priori, ni recte ni corb,
que ha de
correspondre a un sentiment de
necessari a totes les seves parts. Si les vies corbes
realment
pintoresques i ofereixen quadres curiosos, les rectes
d'un efecte
monumental
que
essencial que prenen les ciutats que volen afirmar la seva grandesa i poder.
Partint d'una proposta amb
tan rectes com els del pla
adoptar un sistema de vies
sinuoses contrastaria excessivament i no donaria una imatge equilibrada del conjunt. Per
els
han de sorgir d'una necessitat, s'han de deduir naturalment i no ser
En el pla, els
carrers ja no
rectes,
que s'inclinen i corben adaptant-se als elements
naturals i artificials preexistents.
44
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La topografia
un dels aspectes que
condiciona el
dels carrers, juntament amb les
edificacions existents i els carrers ja urbanitzats que
dificulten la
dels
Als
barris amb menys densitat els carrers sinuosos s'adapten perfectament, encara
com menys
denses
les edificacions i
allunyades es troben respecte el carrer. Els
sinuosos
ofereixen
o menys
segons el territori i el teixit on es troben, sobretot si poden tenir
canvis d'amplada o si tenen com a objectiu portar la vista sobre un punt digne
(paisatge,
torre, etc.), que poden presentar-se sobre els costats o
del carrer com a vista
indirecta. En el cas de la Muntanya Pelada, els
s'adapten al
per donar-li protagonisme,
no
amb perspectives axials
rodejant-los, cercant punts de vista sobre ells i des
d'ells. La curvatura pren llavors el seu veritable significat i, al
d'un
pot arribar a tenir

on es representa la zona urbanitzada, en vermell, i la
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1.3.
El Pla
de 1907 no va ser possible materialitzar-lo d'una manera immediata
que, des de
llavors, des de l'Oficina Municipal
es va iniciar un estudi del territori que es concreta
amb la
del Pla General
de Barcelona, aprovat el 1917. Aquest pla, juntament
amb les propostes de Jaussely, tancava un
en el que els documents redactats tenien una
certa
A grans trets, el Pla General
unes vies de
de
(passejos o cinturons de ronda) i una xarxa de carrers numerats i
organitzats de manera que trencaven amb el sistema de
previst per
respectant,
el
dels vials existents. Els arquitectes Pere
i Ezequiel Porcel dirigien
conjuntament l'organisme encarregat de gestionar aquest pla i van comptar amb la
del
arquitecte Ferran Romeu;
el nom Romeu-Porcel amb el que es coneix aquest

El Pla General
de Barcelona volia ser una
del Pla
i convertir-se
en un instrument clau de
de la nova
Quan es va iniciar la seva
l'any
1914, es buscava la
d'un
general
de la ciutat que
en la
mesura que fos possible, els
de Jaussely; sobretot els referents a grans connexions,
de nuclis urbans i espais lliures, respectant al
les urbanitzacions aprovades fins aquella data.
Per a la
d'aquest
general
es va realitzar un nou aixecament
de tot el territori que va servir de base per treballar i poder dibuixar la proposta. De la
zona del Carmel tenim un
document
realitzat per Ferran Romeu en el que fa
un aixecament
exhaustiu del territori i els seus entorns cap a l'any 1915. S'observa amb
tot grau de detall el nivell
de la zona: els vials que hi havia oberts, els camins, els
torrnets, les canteres, etc.
De
d'aquest document
es poden destacar diverses
Pel que es refereix
al grafisme, el grau de
en la
de la topografia i de la realitat existent
fonamental a l'hora de concretar una proposta coherent i integrada al territori. Pel que fa al nivell
la vessant nord del Carmel
ja
un fet. La gran majoria de carrers es
troben oberts o a mig urbanitzar, amb una tipologia constructiva de cases
i entre mitgeres,
normalment de planta baixa i pis, vorejades per petits jardins i horts rodejats per tanques d'obra.
Aquest elevat grau d'urbanitat de la vessant nord del Carmel, contrasta amb l'escassa o
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Plano
y
de un macizo
comprendido dentro del antiguo
municipal de Horta,
dibuixat per l'arquitecte Ferran Romeu l'any 1915 i que va servir
de base per la
del Pla General
aprovat
l'any 1917 (AMCB)

1. Estructura del territori

47

D'altra banda s'aprecien
trams de carrers discontinus, la majoria d'ells interromputs per
alteracions
(turons, torrents, canteres, etc.), aparentment sense cap tipus
Podem veure com es perfilaven les actuals vies de
aprofitant
antics camins existents, com el que connectava Horta amb Vallcarca o
el de
entre
els dos santuaris.
s'intueix l'inici de la
del sector corresponent al vessant sud del
de la Rovira, al voltant de Can
Per tant, segons aquest
de 1915, el nivell
d'aquesta part de territori ja es trobava
i amb una estructura de carrers
que encara es conserva a dia d'avui.
A
del que li va passar a Jaussely, els redactors d'aquest document van poder comptar amb
un aixecament
i
fet que va permetre precisar
el nivell de detall de la
proposta. Davant la
de construir grans vies
parcs i equipaments, cal afegir la
necessitat de resoldre el planejament a dues escales. Des de llavors es
a parlar de la
de fer un pla en el qual
s'encaixessin les grans
de
o
els
parcs i els equipaments
deixant per a una
de planejament posterior l'ompliment de
la teranyina d'avingudes i espais verds.
En el Pla
l'arquitecte
va respectar les trames del projecte d'iniciativa anterior al
seu pla a les
immediates als cascos dels agregats i en va definir d'altres, de
personal i lliure, a les zones
allunyades. Els vials corbats i adaptats a la topografia podien
permetre una millor
d'aquella zona de baixa densitat. En el document de 1917 es
canvien substancialment els
dels carrers de la zona, tenint
presents els nous principis de
la ciutat
Malgrat tot, aquesta
ignorada en les zonificacions
aprovades
tard. Els esquemes de
perdran progressivament tot el contingut

Com ja passava en el Pla
el document de 1917
respectava tots aquells vials oberts
o en
d'obertura,
com els noms dels carrers existents; com a
els prolongava fins
amb altres. Als
del projecte s'observen els nous
dels carrers indicats amb
de color vermell sobre la
existent, als quals se'ls assignava una
Per
exemple: el carrer Santuari es projectava amb el
55; o l'actual carrer Fastenrath, amb el 60,
amb una
via de
indicada amb la lletra
Aquesta darrera via de
(que mai es va arribar a executar tal i com s'havia projectat) transcorria per l'actual
carrer
girava travessant la Rambla del Carmel fins
amb l'actual passatge Espiell,
continuava pel Torrent del Carmel (pel mateix costat dels solars destinats als periodistes:
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Fragment del Plan General de
de Barcelona,
redactat per Pere
i Ezequiel Porcel, aprovat l'any 1917
(AMCB)
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de Foronda) i, pel passatge Granollers, anava a parar a l'encreuament de la Rambla del Carmel amb
el carrer Dante Alighieri. No
casualitat que aquest
proposat coincideixi amb el recorregut
dels antics torrents. El mateix
amb la resta de
proposats, que aprofitaven les

Amb
d'aquest pla es van assentar les bases per a
del territori,
tot i que
no es
a la
Malgrat tot i a partir de
de 1917, va seguir un
constant nombre de projectes
impulsats tant per la
com pels
mateixos particulars. Els propietaris, que volien obtenir un benefici de les seves finques,
presentaven projectes
utilitzant la
de
parcial de
al consistori per a
l'obertura de carrers; d'aquesta forma, aconseguien vendre
les
resultants
que llindaven amb aquests vials. Algunes d'aquestes propostes de
dels particulars
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1.4.
Des de les annexions dels municipis a la ciutat,
necessitava de nous instruments per
gestionar la creixent complexitat urbana. Entre el Pla General
de la ciutat aprovat el
1917 i els expedients urbanitzadors per part dels particulars que s'anaven succeint, calia trobar el
procediment adequat per centralitzar tota aquesta
i poder gestionar el creixement del
territori. L'any 1925, l'Ajuntament va iniciar la
d'un
de tot el municipi
per disposar d'una base
precisa i detallada de suport d'aquest desenvolupament
Per a l'aixecament d'aquest
es va crear l'Oficina
del Pla de la Ciutat sota la
de
Martorell Portas,
un ampli equip de professionals especialitzats en
cartografia,
i enginyeria dels serveis urbans. El que inicialment semblava una oficina
de
eventual, va acabar convertint-se en una
integrada als serveis
municipals per encarrerar-se d'un dels documents
de
de la ciutat i actualitzat

El que coneixem com a
Martorell no
un
document amb un sol format
que
es tracta d'un conjunt de
de la ciutat, a diferents escales i amb finalitats
diverses, que es complementen per donar resposta a les necessitats dels serveis municipals. Mentre
es confeccionen aquests
entre els anys 1920 i 1930,
es treballa en la manera
d'encarar les necessitats de
del territori. A
dels documents
que hi
havia fins aquell moment, on es representava
la forma de la ciutat i el seu
creixement, llavors calia centrar-se en les morfologies de l'espai
i dels seus teixits. L'objectiu
principal d'aquest
el de representar
urbanitzada de la ciutat, ja sigui consolidada o
en
de desenvolupament, i convertir-se en l'eina
de treball del dia a dia dels
de l'Ajuntament. Des de
acurada de la realitat i basant-se amb
de
mesura molt precises, es fa una
del territori
per ser d'utilitat en situacions
diferents. A partir d'uns criteris rigorosos de
es grafia, de forma entenedora i
la realitat d'un territori complex i canviant. Es tracta d'un conjunt de documents que permeten
entendre la manera que tenien de concebre la ciutat els responsables de gestionar el territori.
Principalment, els
Martorell treballen amb dues escales
l'1/2000 i l'1/500. Al
conjunt de
a escala 1/2000 es representa, de forma
l'espai
el
i
Es diferencia clarament el que
del que
privat, l'estructura de la propietat, la
tipologia dels espais urbans (carrers, places i parcs) i ajuden a entendre l'estructura urbana del
territori.
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Full H4 del
Martorell a escala 1/2000, dibuixat per
l'equip
de l'Oficina del Pla de la Ciutat, sobre el qual es
dibuixen les alineacions aprovades per la
municipal el
1941 (AICB)
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Per tant,
la base per a qualsevol estudi
de planejament i
En canvi, als
d'escala 1/500 es representa, amb major nivell de detall, l'espai
i l'espai edificat. De
l'espai
es destaquen els elements
que el constitueixen, per facilitar-ne el
manteniment del dia a dia i que puguin servir de base dels projectes de
i millora de la
via
De l'espai privat s'identifiquen les
i
de les edificacions, per
fer-ne el seguiment del seu encaix

a partir d'aquest grup de

a escala 1/500 que es

produeixen tota la resta.
La majoria de
a escala 1/500, inclosos en el nostre
d'estudi, daten de l'any 1930 segons
8
ens indiquen els diferents fulls. En canvi, els
de treball a escala 1/2000 que hem pogut
consultar s'han elaborat posteriorment
tot i no tenir data (excepte un que consta com a
document de
aprovats l'any 1941) complementen la base simplificada de 1930 amb
actualitzada afegida amb colors. Si a
tenim en compte que aquest document va
servir de base de treball fins ben entrats els anys 1970,
ens ajuda a entendre el tipus de
document que tenim entre mans i a interpretar-lo.
Si ens centrem en els
d'escala 1/500, en ells es detallen les alineacions, la
la
de cada edifici i alguns elements
que ajuden a entendre els tipus i les
categories dels espais
es representen els talussos, amb corbes de nivell cada 2
metres, que permeten entendre la topografia general del territori.
el que
ens interessa per
aquest apartat
les
en vermell que hi apareixen, que fan
a les alineacions
aprovades i que es van incorporant a mesura que es van fent revisions. En alguns dels fulls es pot
apreciar, fins i tot, com s'han esborrat alguns d'aquests
en vermell degut a la
d'aquests
aprovats. Aquestes rectificacions
identificables per les marques
clares que queden al paper original, fruit del desgast que produeix el raspat per eliminar el
fa que, quan ajuntem tots els
a escala de detall que formen el nostre
alguns
d'aquests
no tinguin
entre els diferents fulls. Si representem els
aprovats
de cadascun d'aquests fulls en un
dibuix, obtenim un
equivalent a qualsevol document

El que inicialment
com a una simple
d'obertura d'un carrer o la
d'un
s'acabava convertint en un expedient amb la seva corresponent
i,
posteriorment, en un nou
aprovat. Des de l'Oficina del Pla de la Ciutat es gestionaven tots
aquests expedients i els coordinaven entre ells per organitzar l'estructura urbana del territori.
Completar el
d'alineacions de carrers existents, definir les alineacions de les interseccions
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Full H4-s del

Martorell a escala 1/500, dibuixat per

8. Els
Martorell a escala 1/2000 que hem pogut
consultar eren de treball i
agafaven una part del
nostre
d'estudi. Per
tot i tenir-los de
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amb major complexitat
realitzar aixecaments
per adjuntar a altres
expedients o modificar alineacions ja aprovades, eren algunes de les tasques principals que es duien

1. Alineacions interseccions
(AMCB)

(AMCB)

Alguns dels expedients dels anys 1930 encara recollien els
aprovats pel projecte
general de 1917, adaptant els
proposats als que es van aprovar llavors sense
que aquests s'arribessin a executar mai. Un exemple el trobem amb el carrer F que travessava la
zona de Can Grau per l'actual carrer de
aproximadament, on es respectava el
d'aquest gran eix i es proposaven un seguit de vials transversals que mai es van arribar a
materialitzar. La resta d'expedients afectaven a extensions de terreny
com petites
cessions de
per tal d'ampliar o obrir un carrer, fet que facilitava molt la seva
Tots els
expedients presentats en aquest
anaven signats pel responsable dels serveis
de

2
3

1

4-5

(AMCB)

(AMCB)
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1.5.

Connexions a escala de ciutat

El
Martorell va ser oficialment vigent com a base
de Barcelona fins als anys
setanta. Durant aquest
tant amb la
del Plan de
de Barcelona y su zona
de influencia de 1953 (d'ara en endavant, Pla Comarcal) com del posterior Plan General
Metropolitano de
Urbana de 1976 (d'ara en endavant, PGM), van sorgir unes necessitats
diferents per elaborar aquests documents amb una escala
de treball
no treia que,
es continuessin les tasques de l'Oficina del Pla de la
Ciutat per al seguiment i
dels diferents expedients necessaris per a la
del dia a dia
del territori.
El Pla Comarcal pretenia evitar la
de la gran
i formar una ciutat
per
una corona amb diferents nuclis, cadascun d'ells amb la seva personalitat
El seu objectiu
PLA COMARCAL (1953)

54

annexe a les ordenances municipals de
aprovades el 1958, a partir de la proposta del Pla Comarcal de
1953 (ICC)
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principal era el d'estructurar i classificar el territori, distribuint els seus usos i activitats
i
dissenyant els eixos principals de
de la ciutat.
va resultar no ser un pla gaire operatiu
ja que, a banda de no disposar d'estructura
no anava
d'establir una normativa de

Els
que apareixen al document de 1953 no aporten canvis respecte als que apareixen al
conjunt de
Martorell de 1930, degut a que aquests darrers es van anar actualitzant
posteriorment. Si ens centrem en
del Carmel, podem
ja comentats
anteriorment com: l'obertura del carrer
fins al passeig Maragall; la
d'alguns
carrers com
Fastenrath, Lluis
Vidal o el passeig de Mare de
de Montserrat; o
l'eixamplament dels carrers Agudells, Granollers o passatge Espiell.
hi ha algun
important que ja apareixia el 1930 i que al
de 1953 no hi figura, com
el cas de
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Les intervencions
que es van dur a terme durant aquells anys estaven supeditades al
que definia el Pla Comarcal i els posteriors plans parcials que se'n derivaven, on es determinaven les
dimensions i els
dels carrers, les places, el nombre i les
dels edificis per a cada
del territori. Per al nostre estudi ens interessa el document titulat Plan Parcial de
de los cerros de la
del Carmelo,
de la Rubira y
Pelada y sus zonas
adyacentes (d'ara en endavant, Pla Parcial dels Tres Turons) aprovat l'any 1967. Els objectius
principals d'aquest document eren els de revaloritzar el conjunt del parc central, resoldre el
problema de
del sector i potenciar la
d'uns nuclis propis de la zona atenent a les

Per primera vegada, en el document de 1967, sorgeix la voluntat de salvar la barrera
dels Tres Turons per connectar entre totes dues parts del territori, inevitablement a partir de la
de dos
El primer d'ells, tot i que no es va arribar a materialitzar, pretenia seguir
PLA PARCIAL TRES TURONS (1967)
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d'alineacions modificat del Plan Parcial de
de
los cerros de la
del Carmelo,
de la Rubira y
, aprovat el 1967 (IU-AB)
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la

del passeig de la Font d'en Fargas i connectar-se
amb una zona propera a l'actual
de Can
L'altre, que
associar amb els actuals
del
de la Rovira, es va
executar
no amb aquesta geometria. Connectava l'actual
d'Alfons X amb el carrer Dante
Alighieri, creuant l'espai que avui es coneix com la Rambla del Carmel. Malgrat que als
de la
proposta de 1967 el
finalitzi a
del carrer Dante Alighieri coincidint amb el
del
Pla Parcial, aquesta
era molt
ambiciosa ja que inicialment pretenia arribar a

Aquesta segona
estava formada per un primer tram soterrat i un segon en
El
primer tram, segons els
del document on apareix representat per primera vegada, el
conformava un
de 20 metres d'amplada que contenia els dos sentits de
El seu
recorregut
des de l'actual Ronda del Mig, a
de la
d'Alfons X, i creuava
el
de la Rovira amb uns 1130 metres
de
fins passat el carrer del
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Pedrell, on tornava a circular en
Per continuar amb aquest segon tram, es modifica
de
que en
generant un espai lliure de construccions d'uns 50
metres d'amplada per uns 500 metres de llarg fins al carrer Dante Alighieri. La
dels
respecte a aquesta
a entendre que encara es troba en una fase inicial
del
ja que no queda clar com es resol la
passant amb la interna del barri, si

A banda d'aquestes connexions d'escala de ciutat, el pla parcial torna a incidir en aquells
ja
recollits als documents anteriors
que encara no s'han executat, com per exemple: el tram del
carrer
entre la Rambla del Carmel i Fastenrath, el tram del passeig de Mare de
del
Coll entre Fastenrath i Dante Alighieri, o l'ajust del
del carrer Santuari, entre d'altres. A
el document suprimeix els
aprovats anteriorment, i que encara no s'havien executat, de la
zona corresponent a la part alta del
del Carmel i de la Rovira. D'aquesta manera es vol
revaloritzar la zona del parc
evitant que apareguin noves edificacions (algunes d'elles sense

Amb
del Pla General
(PGM) l'any 1976 es pretenia superar les condicions de
marginalitat, manca d'equipaments i la
dels barris. En un primer moment no va
aportar grans canvis a la zona del Carmel, ja que va moderar algunes de les prescripcions per al barri
remetent l'encaix de la seva
als planejaments en
de desenvolupament. Tampoc va
afectar gaire als terrenys que el vorejaven
estaven ocupats, principalment pels usos
designats al planejament anterior, i es va considerar
de canviar. El pla delimitava unes zones
de
urbana (clau 16) a les zones del territori on es requeria d'una
El mateix
document definia aquesta
del
com
necessitades de millora a les
quals,
una
ordenada i progressiva de
es pretenia aconseguir nivells
adequats
dotacions i qualitat de
Per a
a aquestes zones es
preveia
d'una
de plans especials que planificaven les obres de
9

Al tractar-se d'un document de planejament general, als
de
proposats no
apareixen
que els
estructurants del territori, deixant per al planejament derivat la
responsabilitat de realitzar aquelles modificacions
de la seva
interna.
Aquestes connexions no
de nou, ja que han anat apareixent d'una manera o altra en apartats
anteriors,
per primera vegada es representen de forma conjunta i
detallada. Les podem
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9. Com veurem al
apartat d'aquest
al nostre
d'estudi s'identificaven tres zones de
que
posteriorment es convertirien en Plans Especials de Reforma
Interior (PERI) i aquestes
la Teixonera,
i
Passarell. Es va redactar un quart document que
unificava els tres anteriors i que portava el nom de Pla
Especial de Reforma Interior i Millora del medi
del
Carmel. Els quatre documents es van aprovar entre els anys
1986 i 1987.
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Les dues connexions perimetrals
la que separa el Carmel amb la Clota i la que ressegueix el
contorn dels Tres Turons. La primera d'aquestes equivaldria als
actuals dels carrers Coll i
Alentorn, Lisboa i Tajo; tot i que el seu
coincideix
en el tram
entre la Rambla del Carmel i el passeig Maragall, la
de connectar aquest darrer amb la
Ronda de Dalt s'ha respectat. La
que voreja els Tres Turons
la
de connectar
del Carmel amb l'avinguda de la Mare de
de Montserrat. Aquesta
es planteja
amb dues variants: o a partir dels carrers Santuari i Doctor
fins
amb Montserrat de
Casanovas (aquesta darrera
no s'ha arribat a executar mai degut a les dificultats
o
a partir dels carrers Conca de Tremp i el mateix Montserrat de Casanovas. Les
dues connexions internes que es plantegen, encara vigents actualment,
la que formen els
carrers Arenys, Josep
i Dante Alighieri, que connecten el passeig Maragall amb la Ronda de
Dalt; i la dels carrers
i el passeig de la Mare de
del Coll, que connecten el mateix

PGM (1976)

59

passeig Maragall amb l'avinguda de la
Argentina. Finalment, la
que va tenir
major
al territori va ser la formada pel
de la Rovira, la Rambla del Carmel i
l'avinguda de l'Estatut,
la Ronda del Mig amb la de Dalt i convertint-se en un dels eixos

Als
del PGM es recull una
a la
dels
de la Rovira
presentada el 1972, en la que es plantejava aquesta
com una via-parc que
el
projecte de la nova Rambla del Carmel i la seva
fins a Horta (el que actualment es coneix
com l'Avinguda de l'Estatut). D'aquesta proposta destaca, per
la
de tres
independents proposats per travessar el
de la Rovira. Les tres sortides independents d'aquests
en arribar al barri,
a un espai central d'uns 30 metres d'amplada per on circulaven
els vehicles. Aquest mateix esquema de mantenir la
principal al centre i la
als
laterals,
la base amb la que s'organitza la proposta d'aquesta
Si ho comparem amb la

Imatges del projecte
d'escala de ciutat
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d'aquesta

infraestructural

1. Estructura del territori

proposta de 1967 podem observar que: el
de 20 metres d'amplada passa a convertir-se en
3 independents d'uns 10 metres d'amplada cadascun, un per a cada sentit de la marxa i el tercer per
al transport
i especial; a l'arribada al barri apareixen 3 boques independents, fet que
provocava que l'espai lliure necessari per aquesta infraestructura
encara
en aquest
tram; i, mantenint l'esquema de
central principal
dos vials laterals,
de l'antic nucli d'Horta fins connectar amb l'actual Ronda de Dalt. Per tant, amb la proposta de 1976
s'incrementa l'impacte
per aquesta infraestructura sobre el territori, amb tots els

al paper reivindicatiu dels
es va aconseguir interrompre el
de
del
tercer
i, amb
minimitzar l'impacte d'aquesta gran infraestructura
al barri.
S'oposaven al transport privat de turismes i pretenien que s'utilitzessin dos dels
exclusivament
per a la
de transport
(autobusos urbans i interurbans,
bombers i
urbana) i que el tercer
com aparcament
de
municipal. Com
podem comprovar a dia d'avui no van poder evitar que els
fossin utilitzats per vehicles privats,
van aconseguir deshabilitar el tercer i reduir la capacitat
d'aquesta
El
nombre de
afectats per aquesta proposta va incrementar encara
que el buit que es
va produir al barri va ser
i
de pair pels
Les obres dels
es van iniciar l'any
1972 i es van posar en servei l'any 1984, inaugurant-se oficialment tres anys
Llavors va
un llarg
per trobar una proposta de Rambla que
als
i que

Com hem dit a l'inici d'aquest apartat,
a la
d'aquests documents, l'Oficina
del Pla de la Ciutat seguia encarregant-se de la
del dia a dia del territori. De tots els
expedients que hem pogut consultar referents a aquest
hem identificat els
tipus:
amb el
d'un carrer indicant les alineacions vigents i les anteriors,
de replanteig
d'alineacions, aixecaments
d'una propietat indicant la
destinada a vial i
l'edificable, projectes
de l'estat actual de
de les illes, estudi
d'obertura d'un carrer amb
parcial dels
de les zones aprovades,
dels
terrenys vials afectats per l'obertura d'un carrer, aixecaments
i les fitxes individuals de
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Replanteig d'alineacions i rasants que afecten a una propietat (IU-AB)
edificable i la destinada a vial (IU-AB)
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del Pla Parcia (IU-AB)l

1. Estructura del territori

L'any 1982 es va realitzar un estudi titulat Reconeixement
del barri del Carmel i altres sectors
, dirigit per l'arquitecte Manuel Ribas Piera, on s'analitzaven les
urbanes de la zona
del Carmel i es concretaven uns principis, objectius i solucions generals que servirien de base per a
la posterior
dels Plans Especials de Reforma Interior (PERI). Els principals criteris d'aquest
estudi es centraven en estabilitzar i reduir les densitats de
del barri, resoldre el problema
de l'aparcament i facilitar la
rodada, equipar el barri i dotar la ciutat d'equipaments
generals i proporcionar-li al sector una imatge urbana de qualitat per millorar la del conjunt. A
l'hora de convertir-se en figures de planejament derivat, per raons operatives, desordre compositiu i
la
es dividia en tres documents individuals (que derivaven dels
definits al PGM com a zona de
urbana, clau 16) i un general, que els englobava i
unificava criteris. Aquests plans es van aprovar entre els anys 1986 i 1987 i corresponen als sectors
de la Teixonera,
i Doctor
Passerell. Al document general, per diferenciar-lo de
la resta, se li va modificar lleugerament el
per passar a ser el de Pla Especial de Reforma

Les elevades densitats de la zona central del barri, fruit de l'origen especulatiu de la seva trama,
amb la
d'espais lliures, provocaven unes condicions d'habitabilitat
inapropiades. La manca de
per a equipaments i zones verdes, juntament amb l'escassa
disponibilitat de solars que estiguessin sense edificar o amb un nivell
deficient,
dificultava la seva
El primer que calia aconseguir era aturar la
de nous
habitatges per poder reestructurar el barri. A
les greus
existents als elements
van influir a la imatge d'abandonament del barri. Els carrers estaven encara
sense pavimentar ni senyalitzar, faltaven arbres i elements
no disposaven d'elements
de mobiliari
(bancs, papereres i quioscs) i, el que que sobrava, era la nombrosa
de
murs, talussos i mitgeres pronunciades.
Els PERI proposaven diverses unitats
classificades en 6 tipologies d'acord amb
que
tenien els terrenys que s'obtenien: vialitat, zones verdes, equipament, habitatge
escales i
cantonades. Les condicions d'aquesta
de
obligaven a
a un
sistema
el de
per
o
per
excepte a aquells
casos on era possible formar unitats
per
La
d'aquesta nova
modalitat de sistema de
permetia la
del sector privat per ajudar a dinamitzar el
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aquest document no
es limita al que proposen les diferents unitats
en les que
es concentren els
ja que es consideren intervencions
que
utilitzen
altres recursos (com, per exemple, la
o la
de
per aconseguir, a
llarg termini, la
urbana que el barri necessita. D'aquesta manera, hem classificat les
principals intervencions dels quatre documents, en concepte d'estructura urbana, en quatre tipus:

Les propostes d'obertura de carrer que apareixen als documents pretenen resoldre, tant aquells
trams puntuals que no s'han acabat d'executar (com els carrers
Granollers i el
passeig de la Mare de
del Coll) com la zona encara pendent d'urbanitzar al voltant del torrent de
Carabassa (tram del carrer
entre Torrent del Carmel i Passeig Maragall). Les intervencions
d'eixamplament inclouen les modificacions de les alineacions degudes al canvi de
del carrer, a

PERI CARMEL (1986)
Obertura de carrer
Eixamplament
Trencament d'illa
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(IU-AB)

1. Estructura del territori

Els principals eixamplaments
els corresponents als carrers
(entre els carrers de
de la Barca i Batet),
de la Barca, Arenys i el passeig de la Mare de
del Coll.
S'han classificat com a intervencions amb trencament de l'illa aquelles que, aprofitant les
oportunitats que ofereixen les
sense
pretenen millorar la
interna del
vianant. Aquestes connexions han de salvar forts desnivells i s'acaben convertint en escales amb un
gran desenvolupament. Alguns exemples d'aquests casos
les escales dels canadencs, les del
carrer Alguer o les compreses entre els carrers Conca de Tremp i Alcalde de Zalamea. Cal destacar
que, en alguns carrers, els replans que generen aquestes escales
punt
a les
edificacions. Les intervencions destinades a generar un espai
ja sigui a partir d'un buit
existent o generant-lo, produeixen espais lliures
amb
complexes. El parc dels Garrofers, els Jardins de Jaume Planas, la
de Santa
o les

Intervencions realitzades
Intervencions no realitzades

Esquema de les intervencions realitzades a partir dels PERI de 1986 i 1987 (E: 1/12.500)
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Des de principis dels anys 1980, el Carmel s'ha anat consolidant amb una
de
derivades del seu irregular i massiu
de creixement. Malgrat que els PERI van ajudar a aturar
el
de
descontrolat del barri, encara avui trobem situacions
d'un espai
degut a les dificultats
tan accentuades. Amb
l'any 2010, de la
puntual del Pla General
en
del barri del Carmel i entorns, es
reactivar la
del barri iniciada als anys vuitanta amb la
dels PERI. Seguint la
mateixa
25 anys abans, els objectius
principalment els mateixos que es van
determinar llavors,
actualitzats d'acord amb la realitat del territori. Hi ha aspectes que ja
s'identificaven al document de finals dels anys vuitanta, encara vigents a dia d'avui, com la rigidesa
de la
interna del barri i el problema de l'infrahabitatge, un tema que s'intenta resoldre a
partir d'unes ordenances
adaptades a la topografia. Es tracta d'un barri excessivament dens i

MPGM CARMEL (2010)
Obertura de carrer
Eixamplament
Trencament d'illa
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el 2010 (IU-AB)

1. Estructura del territori

Encara que aquest document es tracti d'una
del PGM,
que s'adopta
similar
a la del cas anterior: es prioritzen les intervencions proposades a les diferents actuacions i, alhora,
es regulen altres aspectes a llarg termini. Per tant, podem classificar les intervencions seguint el
mateix criteri. Les obertures de carrer s'han
principalment, a l'obertura dels carrers
Granollers i Estoril (no tenim en compte la zona de la Teixonera ja que disposa d'un PMU propi).
s'han
les intervencions d'eixamplament, quedant com a
representatives les del
carrer Arenys,
Vidal o el mateix
entre el carrer
i la baixada de Can
Mateu. En canvi, les intervencions de trencament d'illa s'han mantingut
han aparegut noves
que han
les ja executades. La majoria d'aquestes es concentren al sector Doctor
on, per les accentuades condicions
la
interna
complicada. Pel que fa als espais
es mantenen els proposats als PERI
que encara no
estan completats, i se'n generen altres a partir de les actuacions dels nous sectors.

Intervencions realitzades
Intervencions no realitzades

Esquema de les intervencions realitzades a partir de l'MPGM de 2010 (E: 1/12.500)
67

Com hem vist als apartats anteriors d'aquest primer
l'estructura urbana actual del territori
que estudiem
una clara
del seu
de
Des dels primers expedients
de mitjans del segle XIX, les iniciatives promogudes per part dels particulars s'han
anat succeint de forma
i dispersa pel territori. En aquests expedients trobem els primers
agents responsables dels
originals: el propietari, que pretenia treure rendiment a les seves
terres; el mestre d'obres que, a
del particular, dibuixava una proposta de carrers per
organitzar la propietat objecte de la
i l'arquitecte municipal pertinent, en aquest cas el
del municipi de Sant Joan d'Horta, que analitzava i donava el vistiplau, o no, als
proposats. A
partir d'aquestes iniciatives, es materialitzen els primers trams d'alguns dels carrers
representatius del barri (Sant Dalmir,
Hortal, Santuari, Conca de Tremp, Pedrell, Rambla

Amb
dels primers carrers executats i
d'Horta a la ciutat a principis del segle XX,
es feia molt
una
general per organitzar el territori. Els grans projectes
que es van redactar en aquella
a escala de ciutat, com el Pla
de 1907
o la posterior
de 1917, proposaven una
del territori molt diferent a la que tenim
actualment. Tenint en compte la topografia, els carrers i les construccions existents, es definien uns
propis d'una
fonamentada en edificacions
Aquests
eren els
idonis per aquest territori, ja que els permetia adaptar-se millor a les condicions preexistents.
D'aquests projectes heretem ben pocs carrers, dels que
podem destacar el
corb del
carrer Fastenrath. El pla de 1907 va ser el resultat de desenvolupar la proposta guanyadora d'un
concurs convocat per
a nivell internacional, mentre que la de 1917 es va redactar des
dels serveis municipals i actualitzava l'anterior.
Per tal de poder dur a terme el que s'aprovava amb el document de 1917 i, a
la
del
dia a dia del territori, a principis dels anys vint es va crear l'Oficina del Pla de la Ciutat. Tot i no
tractar-se estrictament d'un projecte general
el resultat obtingut a partir de la feina
realitzada per la nova
de l'Ajuntament va ser clau per definir l'estructura urbana del
nostre
d'estudi. La
del dia a dia del barri va portar, indirectament, a haver de prendre
decisions rellevants sobre els
i la seva
general. La manera d'analitzar el
territori, partint d'uns aixecament
rigorosos i amb gran nivell de detall, permetia
centralitzar tota la
aportada pels diferents expedients particulars i prendre les
decisions oportunes.
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1. Estructura del territori

Expedients (1850-1907)

Pla Comarcal (1953)

Pla Parcial dels Tres Turons (1967)

Plans Especials de Reforma Interior (1986)

MPGM del Carmel (2010)
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Els

aprovats que consten al conjunt de
Martorell de 1930, inclosos dins del nostre
d'estudi i de la seva zona
es materialitzen
en la seva totalitat
excepte al sector de la Clota i alguns dels turons. Per tant, a partir d'aquest document es consoliden

Degut a la
dels
Martorell fins a principis dels anys setanta, el Pla Comarcal de
1953 no aporta cap novetat respecte als
proposats.
que
amb el posterior Pla Parcial
de 1967 on
per primera vegada, la
de salvar la barrera
dels Tres
Turons per connectar-se amb l'altre part de la ciutat. Amb
del PGM l'any 1976, es
reconeixen els principals eixos estructurants d'aquesta part del territori
Dante Alighieri,
Lisboa-Tajo i Santuari, entre d'altres) i s'enllacen amb els dels territoris
Destaca l'eix
infraestructural format pels actuals
de la Rovira, Rambla del Carmel i Avinguda de l'Estatut,
de gran
per a la ciutat ja que
la ronda del mig amb la de dalt. Per al barri, en
canvi, no resulta una
tan profitosa degut a
de totes les
que
ocupaven l'espai actual de la Rambla del Carmel, a la
d'un buit entre la trama urbana, al
gran volum de
de vehicles passants i aliens al barri, o a la
accessibilitat de l'espai

Amb la
dels documents de 1986 s'intenta reestructurar el barri a partir d'intervencions
basades en la petita escala i anar millorant,
les condicions urbanes d'aquest territori amb una
estructura de carrers i espais lliures insuficient per a la seva densitat de
Tenint en compte
les
condicions de partida, les
possibilitats
passen pels escassos buits
que deixa la densa trama. El mateix passa amb el darrer document aprovat el 2010 que
segueix, en
generals, els mateixos criteris
En els dos casos s'hauria pogut
redactar un document
proposant una reforma per al barri
extensa,
s'han

Les

d'un
de creixement
que no segueix cap projecte previ, basat en la
i la
es manifesten per la manca de
dels diferents tipus d'espais
(carrers, places, parcs, grans avingudes, etc.) i el seu correcte dimensionat. Les
d'aquests espais (amplada, longitud, tipus de
o
de la
estan molt associades al
en el que s'executen. Al no preveure aquests tipus d'espais des d'un
inici, els posteriors plans
han hagut d'aprofitar els espais lliures
i
qualificar-los com a espais
Aquests espais, concentrats a les vores de les propietats
originals, acostumen a ser fragments de
molt accidentats
i per
els
darrers en urbanitzar-se.
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Si analitzem l'origen dels
que configuren l'estructura urbana actual, veiem com
una
quarta part de
de
destinada a espai
es defineix a
de la
individual dels expedients particulars. Fins a
del Pla Comarcal l'any 1953, dues terceres
parts de la
del
actual ja estava executada. La tercera part restant es defineix
amb
del PGM l'any 1976 i es consolida amb la
posterior dels PERI i la MPGM vigent.
Si ens fixem en la
d'aquests
els que provenen dels primers expedients
particulars
totalment rectes i amb una
aviat estreta (entre els 6 i els 8 metres en la
majoria dels casos). Els que provenen de la proposta de Jaussely, tot i que
pocs els que es van
realitzar, tenen un
corb i major
(alguns arriben als 15 metres d'amplada). Amb els
Martorell s'ajusta l'amplada de molts
ja executats a partir dels expedients i se'n
dibuixen de nous. No
fins al PGM que es reconeixen els primers espais lliures identificats com a

Expedients (1850-1907)
Jaussely (1907-1930)
Oficina Pla Ciutat (1930-1953)
Pla Comarcal / Pla Parcial (1953-1976)
PGM / PERI (1976-2010)
MPGM (2010-)
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L'espai

que trobem actualment a la zona del Carmel
molt divers i es caracteritza per la
que hi ha entre aquests espais, passant dels micro-espais creats per alliberar les
cantonades fins al gran buit
generat per la
de la Rambla del Carmel. Els espais de
dimensions
generats a les interseccions, tenen la finalitat d'eixamplar les visuals i
alliberar l'espai
per permetre una millor
de l'espai
Un altre
tipus d'espais molt
d'aquesta zona
els ocupats
per escales, ja que
permeten
recorreguts salvant grans desnivells. Les places, ja siguin projectades o
originades per buits que ha deixat
escasses i tenen una
mitjana al voltant
dels 3.000 metres quadrats, que contrasta amb els aproximadament 53.000 metres quadrats que hi
ha a la Rambla del Carmel. Els parcs existents al nostre
es concentren a prop de la Clota,
coincidint amb el fort desnivell que condiciona aquests espais. La proximitat al parc dels Tres Turons

Rambla del Carmel

Jardins de Rosalia

Jardins Jaume Planas
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La topografia condiciona tant les
de l'espai
que, en alguns casos, pot arribar
a ser un impediment enlloc d'un espai dissenyat per a l'oci i el lleure. El cas
clar el trobem als
carrers que, degut al fort desnivell entre els punts que connecten, apareixen trams d'escales amb les
dificultats que
representa (impossibilitat de
rodada i de persones amb cadira de
rodes, dificultats per a la gent gran i persones amb mobilitat
etc.). Un altre exemple el
trobem a determinats trams de carrers on, degut a la pendent pronunciada, apareixen trams
d'escales o murs de
per poder accedir als edificis.
condiciona la
del carrer, reduint l'amplada
d'aquest i amb la
dels elements de
necessaris. Finalment, la topografia
es fa evident en la
dels espais
amb
major
en
com ara les places, els parcs o la mateixa Rambla del Carmel. Els
murs, les escales i els forts talussos que defineixen les solucions
d'aquests espais

Esquema de l'accessibilitat de l'espai lliure actual (E: 1/15.000)
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Carrers amb escales

Besora

Canadencs

Estoril

Ourense

Alguer

Hortal - Fastenrath

Front Lisboa

Places i jardins

Desnivells interseccions

Agudells

Rambla del Carmel
74

Jardins Jaume Planas

1. Estructura del territori

Com a
d'aquest
del territori tant espontani i improvisat,
l'estructura urbana resultant es caracteritza per una
irregular i
de carrers que
transcorren per uns terrenys
molt accidentats. Si analitzem els recorreguts
accessibles que envolten les illes, a partir dels
actuals i de la
per a
cadascun d'aquests espais, veiem com els
resultants van augmentant a mesura que ens
acostem a la vessant nord dels turons. Els trams de carrer ocupats amb les escales que
anteriorment, els desnivells
per la
de l'espai lliure i les grans dimensions
dels espais interviaris d'aquesta estructura urbana, incrementen les
accessibles que
encerclen les illes dificultant la mobilitat interna dels propis
Si posem de
els 532
metres perimetrals que
la
tipus de l'eixample, en el cas del Carmel podem arribar a
superar els 1900 metres de recorregut perimetral. Una
d'una estructura urbana

236 m

220 m
733 m

351 m

403 m

964 m

429 m

293 m
302 m

297 m

414 m
493 m
410 m

Recorreguts

938 m

495 m

525 m

523 m

475 m

311 m
611 m

447 m
378 m
1135 m

324 m
903 m

864 m

391 m

387 m

391 m
1104 m

856 m
532 m

1052 m

566 m

288 m

244 m

202 m

486 m
388 m

364 m
234 m

467 m

268 m
532 m

294 m
398 m
298 m

391 m

267 m

532 m
297 m

589 m
753 m

342 m

315 m

410 m

843 m

612 m
494 m

501 m
830 m

332 m

498 m

556 m

341 m

1083 m

453 m

223 m

311 m
394 m

436 m

524 m

279 m

581 m

291 m
898 m
640 m

472 m

385 m

1027 m

410 m
737 m

990 m
764 m

757 m

618 m
981 m

315 m

555 m

319 m
1499 m

1911 m
438 m
395 m
591 m
217 m
883 m
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Amb la
de l'estructura urbana es fixen, indirectament, les dimensions d'uns espais
interviaris destinats a
Tant per la geometria en planta com per les condicions
aquests fragments de
condicionaran la seva
en propietats i, per tant, les
condicions de
posterior. Tot i que alguns dels
s'adapten al territori i segueixen la
de les corbes de nivell, d'altres se'n desentenen i generen fragments edificables de
amb
pendents molt irregulars. Si realitzem seccions seguint la
de
pendent per a cadascuna
d'aquestes illes, veiem com cal fer-ne
d'una en molts casos degut a aquesta irregularitat
Aquestes irregularitats es concentren al voltant dels accidents
que hem
comentat al principi del
com les rieres i els torrents, les canteres generades per
de pedra o al voltant dels mateixos turons. Amb aquesta primera estructura del
cal analitzar la
en propietats d'aquest terrenys i com aquesta ha condicionat les
de
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