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Porta a Monsanto: 
Intervenció d’adequació al sector lisboeta del Caneiro de 
Alcântara, connexió dels nodes Monsanto-Alvito-Alcân-
tara-Prazeres i proposta d’equipament esportiu amb espai 
públic

El projecte representa la conclusió de l’esforç de tres cursos acadèmics on 
s’ha analitzat, dibuixat, repensat i dissenyat una sèrie d’estratègies i propos-
tes per a la recuperació ciutadana i ecològica d’un dels sectors més deprim-
its de la geografia Lisboeta. Parteix del curs de Taller Temàtic II: Infraestruc-
tura i Ciutat 2017-2018 (Ton Salvadó, Carme Ribas, Eduard Miralles i Oriol 
Clos) com a projecte que volia connectar la cota inferior del Cemitério dos 
Prazeres amb la cota intermitja de la vessant Est de la Vall d’Alcântara mit-
jançant una rampa cívica sobre un tímid equipament semi-soterrat.

Aquesta primera llavor, similarment a les estratègies verdes del projecte 
urbà d’aquest PFG, ha anat expandint-se, creixent i adaptant-se a un projecte 
integral que parteix d’un extens anàlisi de l’ús del sòl i els fluxes demogràfics 
de tot un país de 10 milions d’habitants i acaba dirimint la posició exacta 
de tres bancs a l’interior d’una balconada vegetal de la quarta planta d’un 
volum d’oficines.

Principalment es busca dotar d’un eix vertebrador Tejo-Aeroport aprofit-
ant la traça de l’Avinguda Ceuta i el seu curiós llegat històric en forma de 
torrent canalitzat. Es busca també una connexió transversal a banda i ban-
da de la vall on es salven 40 metres de desnivell per vessant i la integració 
d’aquestes connexions amb una estratègia ciutadana de demografia i rev-
ifament econòmic i cultural. Això ha comportat de vegades la respectuosa 
recuperació de preexistències com a nous punts calents urbans (és el cas del 
nou campus sanitari entre l’antiga fàbrica de pòlvora d’Alcântara i la torre 
de l’escola d’infermeria) i d’altres una total reinveció dels teixits urbans que 
rodegen la proposta.

La clau de volta de l’adequació urbana passa per un augment de massa críti-
ca, un replanteig de les activitats econòmiques i culturals de l’indret i un nou 
equipament que es convertirà en l’objecte de definició final del PFG en for-
ma d’un edifici multiús que aglutina un gimnàs municipal, un viver d’empre-
ses i start ups i un intercanviador de cota entre la vorera Est de la nova Avin-
guda Ceuta i el nou carrer proposat (10 metres per sobre) que dona accés a 
la rampa de connexió final amb la base del Cemitério dos Prazeres, tornant 
així a la idea inicial del projecte del Taller Temàtic.

 

Ilustració de Gustave Doré per a la Divina Comedia
La figura del barquer Caronte és la que sintetitza les voluntats del projecte, 

on un agent del canvi es converteix en una barca que permet navegar de 
vora a vora d’una llacuna que separa dos móns totalment diferents. Dels 

camps Elisis al món dels mortals, o de Monsanto a les vessants de Prazeres. 
D’igual forma, tots dos viatges comencen en un cementiri.
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Índex gràfic
El projecte es composa de 10 capítols interconnectats que tracten 
les 10 temàtiques principals del lloc i del propi edifici. S’ha dividit en 
els següents apartats:
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Primera aproximació a 
la Lisboa del 2018
Una de les grans virtuts del projecte passa per la gran immersió que 
ha suposat tractar aquest entorn des del Taller Temàtic II d’Infrae-
structura i Ciutat i haver pogut visitar-lo en diferents ocasions al 
llarg de tres anys. Entendre el lloc com a propi m’ha permès prendre 
decisions contrastades i dirigides a la solució dels problemes amb els 
que els ciutadans conviuen.

Durant la primera aproximació que aquí resumeixo, vaig poder 
treballar en grup amb l’Alba Luque i en Jordi Palou i moltes de les 
decisions que vem prendre conjuntament en aquell taller s’han 
mantingut i han pogut evolucionar durant el meu PFG. Va ser un 
projecte molt basat en l’anàlisi i no tant en el disseny, raó per la qual 
el presento com un punt de partida o, si més no, com un “pre-anàli-
si” de l’anàlisi exhaustiu que sí introdueixo en la meva memòria.

Ja des d’aquell moment vem veure la importància de la connexió 
entre cotes i de la necessitat de creuar la vall per a poder arribar 
a Monsanto d’una manera amable pels ciutadans. És cert que les 
justificacions del moment potser no eren les més sòlides, però pre-
cisament aquestes decisions intuïtives m’han permés amb el temps 
trobar arguments estables i amb una inèrcia suficient com per a 
poder anar filant el projecte.

Malgrat no tractar-se d’un projecte de factura brillant, sí va servir 
per assentar la “declaració d’intencions” amb la que he desenvo-
lupat tot el PFG:

 

Connexió Prazeres-Monsanto
Apropar el parc natural a la ciutat i fer 
els ciutadans partíceps del mateix

 

Pacificació de l’Av. Ceuta
Convertir l’actual autovia urbana en un 
passeig metropolità de caire cívic

 

Renaturalització de la Vall 
d’Alcântara
Tornar als orígens agro-naturals de la 
vall per protegir el torrent i millorar la 
salut dels seus habitants

 

Corredor ecològic de Lisboa
Cal mantenir les biodiversitats de la ciu-
tat connectades entre elles i en convivèn-
cia amb els éssers humans 

 

Recuperació i Aportació 
d’equipaments i activitats 
econòmiques
L’èxit d’una ciutat o barri contemporanis 
passa pel moviment i l’ús, l’intercanvi i 
l’oci 

 

Aportació de massa crítica
Necessària per mantenir la vall en creixe-
ment continu

1

2

3

4

5

6

[Punt de partida del 
Taller Temàtic] 03



Eines manuals inicials
Comprendre el lloc va necessitar no només de diferents visites i de 
la fabricació de diferents maquetes, sino també d’acostumar la mà a 
certs gestos que estan presents al lloc i molts cops passen desaper-
cebuts per l’ull.

Tant és així que va haver-hi diferents apropaments a les inclinacions 
que presenten l’antiga fàbrica de pólvora, a la corba que genera l’Av. 
Ceuta, les tangents al traçat original del Caneiro, l’automatisme dels 
mòduls d’habitatge pre-existent, l’angle suggerent d ela nau de la 
deixalleria...

Vaig experimentar molt també amb les línies de visió directa entre 
volums, tant a la vida real com per Google Earth i una assimilació 
pràcticament tàctil a les maquetes realitzades amb anterioritat que 
em van servir per a fabricar les maquetes definitives del nou PFG.

[Presa de contacte 
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Localització i anàlisi de l’entorn del projecte
Recopilatori de dades generals de població, superfície i movilitat, així com anàlisi de problemàtiques principals 

de l’àmbit d’actuació



Localització i anàlisi de 
l’entorn del projecte
El punt de partida passa per entendre la realitat que envolta una 
gran vall a la ciutat de Lisboa. Aquesta vall reflecteix part de les 
grans problemàtiques característiques i intrínseques de la orografia 
portuguesa i de les realitats socials i ecològiques que s’hi troben a la 
vall d’Alcântara.

Població
Portugal és un país poc poblat, amb una densitat general molt baixa, 
però que presenta una problemàtica molt similar a la dels països 
Mediterranis europeus: les grans aglomeracions urbanes represent-
en pràcticament 3/4 d ela població del país. Això denota que les 
ciutats esdevenen grans nodes d’estrès demogràfic i, relacionat amb 
el tema del projecte, ecològic.

Superfície
Portugal no és un país extens i se situaria en la mitjana aritmètica 
de superfícies mundials, de la mateixa manera que té una població 
que es podria classificar dins els mateixos termes. Paral·lelament a 
l’anàlisi anterior trobem que el 65% de la població gaudeix del 22% 
de la superfície del país, tenint un dèficit comparatiu del 43%. Això 
situa les dues grans àrees metropolitanes (Porto i Lisboa) com a 
grans perjudicades en densitat de població.

Ús del sòl
Podem extreure també, no només que el 78% de la superfície del 
país, de caire rural, és ocupada pel 35% de la població, sinó que a 
més només té una permeabilitat productiva del 10% de la mateixa, 
resultant en que el 80% del país només genera rendibilitats al 10% 
dels habitants.
   

Desbalanç de superfícies naturals 
per càpita
Aquesta situació suposa un desbalanç amb respecte als metres 
quadrats rurals o de caire natural que cada habitant de Portugal pot 
gaudir.

Si prenem com a referència les “dades crues”, trobaríem que a cada 
habitant de l’estat li pertocarien 7000m² de terreny lliure, agafant 
com a referència les superfícies i poblacions totals del país.

“Cuinant” les dades i definint un perímetre d’acció més concret, 
trobem que els habitants de la regió de Lisboa (ciutat on actuarem) 
i les superfícies totals de la mateixa, incloses totes les superfícies 
sense edificar i les reserves naturals, ens trobem en uns encara gen-
erosos 160m² d’espais lliures per càpita.

Parlant exclusivament de la ciutat de Lisboa, incloent els metres de parc nat-
ural del parc de Monsanto (tercer en importància dins l’estat), la xifra baixa 
dràsticament fins uns recomanables 30m² per habitant, situant-nos al límit del 
que seria adient per a la població i tenint en compte que gran part d’aquests 
metres quadrats es situarien dins un parc natural.

Finalment, les dades reals mostren com els lisboetes gaudeixen d’uns tímids 
10m² d’espai lliure i naturalitzat.

La OMS estipula que l’ideal són voltant els 20m2 per habitant. Per apropar-se 
o fins i tot plantejar els 25m2 (lluny dels 52m2 de Rio de Janeiro) hauríem tant 
de seguir els preceptes de l’estratègia ambiental de Lisboa amb respecte els 
corredors verds, com integrar Monsanto com una realitat present a tota la 
ciutat, accessible i gaudible.

Sembla clar que gran part del problema passa per incloure el parc de Monsan-
to en les dinàmiques habituals dels habitants i en generar una connexió eficaç, 
transversal i igualitària entre les zones més actives i habitades de la ciutat de 
Lisboa i el seu parc més important, a l’hora que es posen de manifest la resta 
d’espais verds i llures per generar un Park System que pugui beneficiar la biodi-
versitat de la metròpolis.

 

Infraestructura i desconnexió
El problema principal de la relació entre població i aquests desitjats espais verds naturals o naturalitzats molts 
cops passa per la inaccessibilitat als mateixos. Alguns cops aquesta inaccessibilitat és fruit d’una orografia molt 
complicada que impedeix un pas franc i còmode. Aquesta és una situació molt comuna a tot Portugal i la ciutat 
de Lisboa n’és un exemple dins del país tant com la vall d’Alcântara ho és dins de la ciutat de Lisboa. Els cursos 
dels torrents i els petits turons que esquitxen tota la geografia portuguesa són responsables de la dificultat en 
el traçat d’eixos cívics, verds i vertebradors que puguin generar aquestes inter-relacions socials i naturals.

L’altre gran problema és l’espai dedicat a les infraestructures de movilitat, que la gran majoria de cops es-
devenen talls i fronteres físiques o psicològiques envers l’accès a determinades realitats que, mitjançant un 
disseny més respectuós amb el seu entorn estarien comunicades sense gaires dificultats. 

Com mostra el gràfic, en 10 anys l’ús del vehicle privat com a conductor (i habitualment únic passatger) s’ha 
incrementat en un 10%, deixant aquest tipus de movilitat com a pràcticament el 50% de totes les movilitats 
actuals. Juntament amb els habitants que opten per l’ús del cotxe com a passatgers ens trobem que gairebé el 
70% de la ciutat lisboeta es desplaça cada dia en vehicle privat. D’una banda això vol dir que si com és habitual 
el 30% de l’espai urbanitzable de la ciutat està dedicat a sistemes vials, aquests sistemes estan constantment 
col·lapsats. D’altra banda trobem també que això significa que hi ha una pèrdua constant de 14 milions de 

metres quadrats dedicats a espai que ocupa un vehicle privat aparcat al carrer o en moviment.
Hi ha una tercera conclusió, que es pot veure en els següents gràfics sobre movilitat de la ciutat i és que aques-
ta gran demanda ha incentivat una construcció exagerada dinfraestructures de movilitat dedicades al transport 
privat, de la qual la vall d’Alcântara és un gran exponent. Això també significa que el 30% de la població pràc-
ticament no té un espai dedicat a la seva movilitat, atès que transports com el bus han de competir amb els 
vehicles privats, que ja tenen un sobreús del 40% de la infraestructura total de la ciutat. 

Cal incentivar altres tipus de movilitats que potencialment tenen altes capacitats de transport, molt superior 
al del vehicle privat, com el de tranvies en carril segregat o fins i tot, aconseguir mitjançant el disseny urbà, la 
eliminació de barreres infraestructurals o la superació dels problemes orogràfics de la ciutat la promoció del 
desplaçament a peu, que s’ha reduït en pràcticament un 10% en 10 anys.

Mitjana vehicles diaris 163000 PONT
15000 Av. Ceuta

Percentatge vehicles pesants 12% PONT
5% Av. Ceuta

Habitants 15927 Campolide
14443 Alcântara
17553 Santo Condestável
8492 Prazeres

56415 TOTAL

Habitants +18 45132 Zona Monsanto
Mitjana ocupants per vehicle 1,3 Lisboa

Aportació vehicles barris al fluxe 34716
Dels quals  van 15000 Av. Ceuta

19716 PONT

Ocupació 150000 m2

Tenint en compte la baixa demanda d'aquest carrer, es plantegen dues fases projectuals

FASE 1: BUS                 2000pers/hora Complint demanda en 8h

Aportació fluxe de persones 56415 Barris
Reducció de vehicles 6000
Nou fluxe a Av. Ceuta 9000
Ocupació 90000 m2

Emisiones actuales 300 Ton. CO2
Emisiones FASE1 180 Ton. CO2

FASE 2: TRAM              6000pers/hora Complint demanda en 3h

Aportació fluxe de persones 56415 Barris
Reducció de vehicles 14000
Nou fluxe a Av. Ceuta 1000
Ocupació 10000 m2

Emisiones FASE1 180 Ton. CO2
Emisiones FASE2 73 Ton. CO2

Això indica que la gran demanda del pont no ve dels barris de l'Av. Ceuta si no de fora.
De tota manera, aquestes intervencions demanen de més massa crítica.

 

Demanda d’ínfraestructures dedicades al vehicle privat a 
la vall d’Alcântara
Com es pot observar a la comparativa d’usos entre l’avinguda Ceuta i l’autopista que condueix al pont de 
Lisboa i tenint en compte l’exposat als anàlisis anteriors, podem concloure que s’ha de prescindir de certes in-
fraestructures rodades per a poder convertir-les en elements permeables i utilitzables per la ciutadania, sense 
perdre de vista l’ús i la promoció d’alternatives eficients a la movilitat.

Així mateix es planteja una hipòtesi de dues fases d’implantació, on desprès de detectar la feblesa de trànsit 
de l’Avinguda Ceuta en els moments claus de la jornada, es proposa la substitució del fluxe de vehicles privats 
per primerament una línia de bus “à la” Grid System de Barcelona.

A la segona fase, aquest bus consolidad es substituiria per un tranvia en carril segregat que podria complir la 
demanda de l’avinguda Ceuta en només tres hores.

Aquest estratègia de movilitat és eficient en tant que compti amb la massa crítica necessària per a ésser util-
itzada i aquesta massa crítica només és aplicable en tant que es generin pols d’activitats que puguin atreure 
nous habitants a la vall d’Alcântara, fet que avui dia no es dóna.

 

Masses crítiques a la Vall d’Alcântara
Com es pot observar, precisament els barris als que volem donar servei amb aquesta estratègia es troben en-
tre els que més població han perdut en els darrers anys. Això és degut a una mancança brutal d’equipaments i 
a una inactivitat econòmica pràcticament total.

Les poques empreses que hi operen no són de cara al públic ni utilitzables per la majoria de la ciutadania i 
l’únic equipament educatiu de gran massa crítica es troba en pràctic abandonament.

 

Plànol de Portugal
Regions permenoritzades i assenyalament de 

la ciutat de Lisboa, les infraestructures rodades 
principals, els grans cossos d’aigua i les grans 

masses verdes.

 

Gràfic 1
Anàlisi de pèrdues de població i massa crítica 

als diferents barris de Lisboa, on s’aprecia l’en-
fonsament de la vall d’Alcântara i la pujada del 

barris de l’Aeroport

 

Gràfic 2
Anàlisi de les entrades i sortides de vehicles pri-
vats diaris de la ciutat de Lisboa a travès de les 

principals infraestructures viàries
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Plànol de la Regió de Lisboa
Inraestructures principals permenoritzades 
per nivells d’intensitat i ús (rodat o ferro-
viari), grans masses verdes, grans cossos 
d’aigua i la ciutat de Lisboa en vermell.
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Plànol de la Ciutat de Lisboa
Inraestructures principals permenoritzades per niv-
ells d’intensitat i ús (rodat o ferroviari), grans masses 
verdes, grans cossos d’aigua i la Vall d’Alcântara en 
vermell.
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Gràfic 3
Anàlisi de les continuïtats verdes i vegetals a 
cota carrer, on s’observa que les infraestruc-

tures de la vall incomuniquen el parc de 
Monsanto

 

Gràfic 5
Anàlisi dels diferents tipus de terreny de la ciu-

tat. Tota la vall es fruit de la sedimentació de 
l’antic torrent, ara entubat

 

Gràfic 7
Anàlisi dela permeabilitat del sòl, on es pot 

veure que tot l’àmbit de projecte presenta una 
impermeabilitat excessiva per al desenvolupa-

ment d’una estratègia ecològica sòlida

 

Gràfic 9
Anàlisi dels nuclis poblacionals principals dins la 
ciutat. Cal apropar massa crítica a la zona blan-
ca d’Alcântara per generar un node d’activitat a 

les portes de Monsanto

 

Gràfic 11
Anàlisi de la presència d’aigües subterrànies 

que puguin abastir les estratègies medioambi-
entals proposades en aquest projecte, amb es-

pecial interès a l’avinguda Ceuta

 

Gràfic 4
Anàlisi de les continuïtats verdes i vegetals a 

través de les copes on s’aprecia que hi ha pos-
sibilitat de connexió entre les dues vessants i la 

resta de la ciutat

 

Gràfic 6
Anàlisi de les Infraestructures existents de 

lisboa (vermell itaronja) iles possibilitats pro-
posades per l’Ajuntament on l’avinguda Ceuta 

forma part un gran anell verd

 

Gràfic 8
Anàlisi dels verds consolidats de la ciutat amb 

Monsanto com a únic referent destacable i pre-
sentant un casc urbà orfe de terrenys natural-

itzats

 

Gràfic 10
Zonificacions de futurs plans de movilitat a Lis-

boa, basats en estratègies de zones de baixes 
emissions (Z.B.E)

 

Gràfic 12
Anàlisi de les carències de massa verda per ha-

bitant, on clarament es veu que tota la ciutat 
les presenta en major o menor mesura

 

Gràfic 13
Anàlisi de l’abast del verd per càpita entorn les 

grans masses verdes de la ciutat

 

Plànol de la Vall d’Alcântara
S’ha donat protagonisme analític a les bosses 

d’espai verd i als equipaments existents, així 
com a l’àmbit final d’actuació (en vermell)
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