
CONTRA-FORTSTREBALL FINAL DE GRAU - CARLOTA DE LA PRESA BAULIES
BIO-COOPERATIVA DEL PARC DEL FONDO

L’enunciat del
concurs demana unes

respostes concretes com a 
solució, sense que ens 

plantegem si les preguntes 
són pertinents.

- ON -

CONTEXT ACADÈMIC I ADMINISTRATIU

El tema proposat a l’assignatura de TAP IX de primavera de 2017 va ser agafar com a títol el concurs d’idees per a l’ordenació de l’àmbit de 
Sant Pasqual a Santa Coloma de Gramenet, al barri del Fondo.

Amb les bases d’aquest concurs d’idees, l’Administració adjuntava un plànol de modificació del PGM amb unes imatges volumètriques de les 
5 unitats edificatories com a suggeriment de proposta pels possibles participants.

En la proposta de MPGM, es preveia l’edificació de 128 habitatge socials de nova promoció.

CONCURS D’IDEES PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE SANT PASQUAL A SANTA COLOMA DE GRAMENET

Aquest concurs ha de donar resposta a una millora global del barri a diferents escales, fent així que els veïns puguin sentir que el nou projecte 
els ha donat una identitat i que poden apropiar-se de l’espai urbà, ja que haurà d’estar pensat per a ells amb certa sensibilitat.

CONCURS D’IDEES - OBJECTE DE CONCURS

MODIFICACIÓ PGM

PROPOSTA DE PROJECTE URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT

PROJECTE D’UNA DE LES 5 UNITATS EDIFICATÒRIES DE L’EMPLAÇAMENT

Resoldre l’ordenació de l’àmbit. Sup. total
7.119 m2

Edificabilitat:
10.912 m2

Projecte d’urbanització i disseny de l’espai públic amb la documentació següent:
1

2

3

ESTAT ACTUAL 

PGM 2017

Per a poder fer, sense cap prejudici, un anàlisi del lloc, vam decidir que tot passejant l’Eix Bruc com a premisa de projecte, fariem un treball de camp formalitzat en una enques-
ta que ens permetés tenir una visió del barri més propera als seus usuaris i per descobrir quines eren les preocupacions i problemes que ells mateixos detectaven.

Quan vas cap a casa, consideres que el recorregut que fas és segur? És agradable?

Et sents segur als carrers del barri? Et sents segur a casa?

Sents que a casa teva hi estàs confortable? Passes fred o calor excessius?

Quin sentiment sents quan penses en el teu barri? T’agrada?

Creus que els carrers del barri estan normalment nets i ben cuidats?

Tens alguns veïns del barri que siguin molt amics teus? Com us heu conegut? 

Agafes el transport públic? Creus que és fàcil i agradable fer-lo servir?

ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE SERRA DE LA MARINA - EIX BRUC

ALTRES COMENTARIS

D’on ets? Quina edat tens?

Quins idiomes parles?

En quina zona vius?

On vas a treballar? Quanta estona trigues a arribar-hi?

¿Badalona o Santa Coloma?

Per quina raó i quant temps fa que vius al barri?

On compres el menjar?

Tens fills? / Vius amb els pares?

On compres la teva roba o la de la teva família?

A quina escola estudies/estudien? On surten a jugar? / On et trobes amb els amics?

Si hi tens una emergència mèdica, on et dirigeixes?

El pis on vius és de propietat o de lloguer?

Quants sou a la família? Viviu tots junts?

Com et desplaces normalment per anar als llocs?

Tens vehicle propi? On l’aparques?

Pertanys a alguna associació del municipi? A quina?

Què t’agrada fer en el teu temps lliure?

Què fas quan tens vacances? On vas de viatge?

Quin diries que és el teu paper al barri? Et preocupa el barri com a grup amb identitat pròpia?

Quin diries que és el teu paper a casa? Quines tasques acostumes a fer?

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PGM SUGGERIDA PER ADMINISTRACIÓ

VISTES DE LA PROPOSTA VOLUMÈTRICA QUE SUGGERIA L’ADMINISTRACIÓ

TREBALL DE CAMP SOBRE EL BARRI DEL FONDO

LA PINTA VERDA - Modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat -   2015-2025

RECERCA SOBRE SANTA COLOMA I EL BARRI DEL FONDO

 ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA 
MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES 
DE LA CIUTAT
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 ESPAIS LLIURES – PLANEJAMENT VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA 

MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES 

DE LA CIUTAT

Es tracta d’un projecte municipal que té l’intenció d’endreçar els espais lliures verds de la ciutat.. L’objectiu d’aquesta estratègia és fer que es vagin connectant entre ells els espais públics que són 
de qualitat, i a la vegada, connectar-los als dos grans pulmons verds que ja toquen a Santa Coloma, que són el parc fluvial del Besòs i la muntanya de la Serra de Marina.

Aquest projecte, però, va generar certa controvèrsia, ja que la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, va posicionar-se en contra el Pla, ja que assenyalava que el pla que se suposa 
que servia per a reordenar els espais verds de la ciutat, en realitat responia a unes altres motivacions de caràcter econòmic que tenien a veure amb expropiacions de terrenys que s’havien de fer 
abans d’acabar l’any 2015-. També la Plataforma va insistir en que no havia estat un pla de caràcter participatiu i que no havien actuat amb transparència, ja que a l’informe de la planificació de les 
actuacions hi havia greus deficiències.

Després de les primeres indicacions que es van rebre per a conèixer l’àmbit d’actuació, es va decidir que es faria un treball de camp previ on s’utilitzaria el recorregut de “L’Eix Bruc” per a compro-
var la seva consolidació actual. 

Aquest treball de camp es constitueix de:
- Investigació sobre notícies relacionades amb el barri els seus últims anys
- Navegació per la web de l’Ajuntament
- Les dades trobades de l’Idescat.cat
- Resultats de les enquestes fetes per a conèixer als ciutadans del barri
- Anàlisi de l’entorn i fotografies

El tècnic municipal d’urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va fer-nos una xerrada explicant les diferents propostes que el municipi estava duent a terme 
per tal de millorar les connexions intramunicipals amb la Pinta Verda, incentivar la rehabilitació energètica d’uns habitatges al carrer Pirineus amb un projecte enomenat orí-
gens i l’Eix Bruc.

“PACTE DE REGENERACIÓ URBANA”

ACTITUDS DE L’ADMINISTRACIÓ ACTUAL - Núria Parlon i Zaida Muixí (Govern municipal)

Dret a l’habitatge
Dret a l’espai públic
Dret a la ciutat

Compra?
Lloguer?
L’Administració sap que tenen pisos buits i/o en mal estat...
Àrees de rehabilitació i intervenció
Els habitatges també han de ser rehabilitats com a espai públic (espais d’un col·lectiu), empoderant als veïns.

El mercat tendeix a segmentar, expulsar els seus habitants, l’espai públic és el buit de l’edificació...
Necessari reconduir, organitzar i coordinar des de tots els camps de manera transversal

Per a millorar el teixit urbà i veïnal és necessari establir connexions i enllaços

La població exerceix molta pressió ciutadana i les lleis superiors limiten les opcions

76 nacionalitats diferents en 5 km2 reals
La Renta Familiar Mitja de Santa Coloma és de 24.935€/any, la MENOR de CATALUNYA
La ciutadania de Santa Coloma és molt activa.

L’espai públic no és neutre. Té activitats comunitàries i dinàmiques.

Es necessita que la ciutadania s’impliqui de manera participativa.

Es necessita que els barris siguin inclusius en els diferents col·lectius.
Una de les preocupacions dels ciutadans és la seguretat. No vol dir que necessitin més 
presència de les forces de seguretat, sino que la gent als espais públics durant moltes 
hores no ha de fer por.
Per això es requereixen unes millores reals de seguretat en els barris, sense estigma-
titzar els col·lectius de la població immigrant.
Es pot fer a través del:
- Desenvolupament formatiu i/o econòmic
- Desenvolupament cultural
- Desenvolupament social

INCLUSIÓ
Desenvolupar-se a Santa Coloma

Des de l’ARQUITECTURA

Entitats
Professionals
Veïns
Administració


