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Pere IV és la gran diagonal del Poblenou. És un carrer projectat a meitat del 
segle XVIII per enginyers militars seguint la traça d’un dels camins rals que 
entraven a Barcelona. Durant segles, va ser la via de connexió de la ciutat 
amb Girona i França. El tall que la carretera va provocar en el sòl agrari va 
reendreçar la parcel·lació de manera perpendicular a la via, en unes traces 
que encara són visibles en l’estructura del carrer.

Des de meitats del segle XIX s’hi van anar instal·lant fàbriques que van con-
vertir el carrer en l’eix industrial més important de la ciutat en arribar al segle 
XX. La Escocesa, Oliva Artés, Can Carné, Olis Pallarès, la Cooperativa Flor 
de Maig, la Fàbrica Alié o Ca L’Illa en són alguns dels exemples més cone-
guts. La desindustrialització de la ciutat a partir dels anys ‘60, acompanyada 
de la consolidació de la Gran Via a llevant i de l’obertura de la Diagonal fins 
al mar al ’92, van desplaçar-ne el seu rol central. 

Pere IV i el teixit que l’envolta semblen, tant per l’aspecte actual del carrer 
com per l’aparent baixa activitat que s’hi desplega, estar al marge de les 
transformacions de la Barcelona central. Pere IV queda molt lluny, com ho 
confirma l’estudi acurat dels temps de desplaçament desde diferents punts 
del carrer als llocs centrals de Barcelona. (https://www.tmb.cat/en/barcelona/
going-to/start): queda més lluny dels equipaments centrals de la ciutat que 
moltes ciutats mitjanes, i aquesta distància no es pot resoldre amb nova 
urbanització.

Els treballs d’anàlis i proposta que formen Pere IV. Scan Poblenou par-
teixen de tres consideracions: 
1- D’una banda, només és possible que el carrer esdevingui el gran eix actiu 
que estructura el Poblenou donant-li conitnuïtat cap a la Ciutadella (i fins i tot 
cap al Morrot) i reestablint a Llevant la connexió, més enllà de Rambla Prim, 
cap al Besòs – sense que es dilueixi en un estrany canvi de rasant quan 
s’aproxima a Rambla Prim-. 

2- És necessari permeabilitzar el Parc del Poblenou: és important per tal 
de no continuar generant espais de segona. Desfer culs de sac i obstacles, 
afavorir continuïtats i permeabilitzar els espais de l’entorn es una altra de 
les premises que es repteixen en les propostes per impulsar la millora del 
carrer.

3- Per últim, la seva posició com a cor del barri només es pot recuperar a 
base d’afavorir les continuïtats dels carrers que el travessen. És necessària 
una mirada transversal que incorpori les contingències dels usos i oportuni-
tats no només del propi carrer, sinó del conjunt de ciutat que l’envolta.





Plànol de la ciutat de Barcelona (City Map of Barcelona). Vicenç Martorell (1930-1940). Fragment
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La planta d’una ciutat és una representació codificada de les diferents capes 
que, superposades en l’espai i en el temps, defineixen ritmes, dinàmiques 
de creixement i, en definitiva, formes urbanes que donen suport a les activi-
tats i expressions socials i culturals de les persones que les habiten.

En el cas dels creixements suburbans, les característiques de morfologia i 
tipologia definides des de l’òptica PUE (parcel·lació, urbanització, edificació), 
permeten comprendre, per exemple, la potencia estructurant d’un camí, 
d’una via o d’una infraestructura, la seva capacitat d’articulació de ciutat i 
territori, la resistència als traçats i a les trames regulars, la riquesa tipològi-
ca que s’amaga darrere un parcel·lari irregular i esquemàtic, el valor de la 
façana, etc.

La primera aproximació del curs al Poblenou es fa des de la comprensió 
i la interpretació del sector sencer. El resultat són gairebé un centenar de 
plànols a escala 1:5000 que reconeixen la capacitat de Pere IV per fer d’eix 
central del barri, amb espai per vianants, bicicletes, autobusos, tramvia i 
activitats. Un carrer que connecti i que sigui permeable i barrejat; on no es 
repeteixi l’exemple proper de Wellington, on la parada de final de línia del 
tramvia s’atura a un carrer desert que és de fet una esquena.

Tots els dibuixos componen un retrat complementari d’aquest sector de la 
gran Barcelona. Molts posen l’èmfasi en l’estructura de carrers verticals 
mar-muntanya. Uns ressalten l’estructura geogràfica, l’ordre de l’aigua i el 
parcel·lari agrícola. Altres la tensió entre les mansanes Cerdà i l’estructu-
ra primigènia suburbana. En alguns descobrim el pes dels barris de blocs 
seriats construïts per paquets a partir dels anys ‘60. Encara altres expliquen 
les cruïlles i el valor de l’encreuament de les diagonals.

Exercici: Poblenou a 1:5000 >
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De camí a carrer
Marta Bayona

La ciutat esta feta de moltes mans i moments. Cada època deixa sobre la 
ciutat una petjada que perdura en el temps. Traces que malgrat la ciutat en 
determinats moments de la història les ignori, no s’esborren i tornen a florir. 
Traces que esdevenen espais d’oportunitats per la ciutat.

Els camins de la ciutat, en són un clar exemple. Camins rurals que existien 
abans de la urbanització del pla de Barcelona han sobreviscut. Vies de sor-
tida de la ciutat cap al territori, carrers dels pobles de la perifèria de Barce-
lona generadors d’activitat per la seva condició de vies de pas, camins que 
s’han convertit en carreteres d’entrada i sortida, vies que l’eixample integra 
en el seu sistema de carrers en malla, carrers que avui han deixat de servir 
als cotxes i esdevenen una oportunitat per recuperar espais lineals de pas-
seig i activitat  per els vianants. Oportunitat per repensar l’eix de Pere IV en 
un nou eix per la ciutat.

Pere IV, eix viari de més de tres quilometres de longitud i més de 250 anys 
d’història, fou al segle XIX l’arteria principal de la industria de Barcelona. 
Un eix d’activitat i moviment envoltat de fum i grans recintes industrials, així 
com de petites peces de tallers, magatzems, edificis d’habitatges i co-
merços. Un eix que apareix i s’amaga, es reforça i es desdibuixa, i torna a 
agafar força. Un eix que l’acompanya el ritme de l’estructura suburbana de 
cases, combinada amb les peces industrials.

El teixit del Poblenou manté els valors de la varietat de tipologies i mixtura 
d’usos, combinat amb grans buits que permeten intervencions a escales 
menudes; té continuïtats i discontinuïtats que permeten actuacions de 
connectivitat entre les seves parts a escala més gran; permet intervencions 
sobre eixos que connecten parts de la ciutat i intervencions de densificació 
que ajuden a completar i enriquir el teixit de mançanes existents. 

Aquests exercicis són una oportunitat per repensar l’eix de Pere IV com 
un nou eix cívic i patrimonial, on es posa en valor la diversitat d’escales 
d’intervenció i la riquesa d’usos, per repensar un model de ciutat basat en 
el reaprofitament de les peces, la varietat de usos i tipologies i la mobilitat 
sostenible.
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Dibuixar i representar la ciutat vol dir acostar-s’hi des de diferents escales. 
De la mateixa manera que una ciutat la pensen i construeixen caps i mans 
diferents, la representació que n’ha resultat recull la varietat i complexitat del 
carrer. Els dibuixos a continuació expressen l’estructura d’espina de Pere IV 
en relació amb el teixit urbà del Poblenou. Es fixen en els materials, en les 
textures, en l’activitat, en la temporalitat dels elements... En qüestions que 
són arquitectura però que són sobretot “coses urbanes”.

Aquest dibuix serveix també per començar a a detectar heterogeneitats dins 
la traça de Pere IV, a descobrir vulnerabilitats o carències en llocs (edificis, 
espai públic, equipament) que puguin donar peu a possibles intervencions, 
de manera que a través de l’observació i la representació s’anuncien idees 
i propostes. Queda al descobert el valor d’una mirada detallada que permet 
imaginar l’estratègia per l’escala gran.

Un dibuix precís de planta i façana de tot el carrer, que posa de manifest la 
coexistència de tipologies i espais heterogenis al llarg dels quasi 4 km que 
recorre la traça.

Exercici: Pere IV a 1:200. Planta baixa i façanes >
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Fragment Joan d’Àustria-Zamora-Pamplona-Àlaba
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Fragment Parc del Centre
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Parc del Centre
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Fragment Roc Boronat-Marià Aguiló
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Disseccions des de Pere IV

La ciutat no és un full en blanc, es fa per suma d’intervencions que executen 
mans i caps diferents. Amb aquesta idea, 30 equips de quatre estudiants 
han construït una maqueta interpretativa de com és avui Pere IV i de quines 
intervencions al Poblenou podrien millorar-ne les condicions de vida dels 
seus habitants presents i futurs.

La mirada que ofereix el plànol 1:5000 del conjunt i l’aproximació comple-
mentària a la realitat construïda parcel·la a parcel·la del carrer permet fer el 
salt a l’scan sistemàtic de la ciutat.

La base que fa de suport de la maqueta dissecciona el barri a partir de Pere 
IV, en uns talls que segueixen les traces del parcel·lari, que mostren les en-
tranyes de Pere IV i deixen sencer l’esquelet de la ciutat, els carrers. Cada 
llesca presenta i descobreix les intimitats interiors de les mansanes. Amb 
aquesta idea ens hem aproximat a la ciutat i n’hem reconstruït un fragment 
no a partir de reproduïr mansanes i edificis, com acostuma a ser habitual, 
sinó posant l’èmfasi en les discontinuitats de l’espai públic i, sobretot, en 
l’estructura de carrers.

Els anys 1970s, Gordon Matta-Clark va desenvolupar al seu projecte Fake 
Estates la idea d’espai insostenible però posseïble, comprant parcel·les a 
Queens que, per les seves dimensions, quedaven fora dels interessos dels 
mercats immobiliaris. L’artista els va documentar, fotografiar, cartografiar i 
inventariar, convertint peces de sòl invisibles als ulls de la ciutat en obres 
d’art. El Poblenou és ple d’aquests espais als quals la ciutat dóna l’esquena, 
i els estudiants de primer any d’Urbanística de l’ETSAB els han sabut trobar 
per dibuixar i maquetar algunes propostes per incorporar-los a Pere IV i al 
teixit dels voltants. 

Enguany els estudiants han recollit dades, preguntat als veïns, fotografiat 
i inventariat situacions, cartografiat qüestions que els han semblat impor-
tants... i ho han sintentitzat en una maqueta que ha anat creixent a mida que 
apareixien noves idees.

És una construcció feta de moltes mans que recull i posa de costat moltes 
iniciatives i idees no sempre coincidents. Vol ser un document per continuar 
imaginant el millor futur de les veïnes de tot el sector de llevant, i per tant 
pel conjunt de la gran Barcelona. Han aparegut propostes d’escales i enfocs 
diversos, que assagen i exploren intervencions al voltant de nou tòpics:
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/ Trobar estratègies de connexió del viari general i local. Resoldre discon-
tinuïtats que fan difícil compartir equipaments i espais d’activitats.

/ Fer dels parcs espais més permeables, segurs i complementaris a la vida 
dels carrers. Recuperar les xarxes naturals del Poblenou. Obrir el cementiri 
de l’Est com un espai que enllaci amb el mar. Perforar els darreres de la 
Ciutadella i desfer l’embut que es va consolidar el 1888.

/ Enllaçar la Barceloneta amb la ciutat, establint nous passos i enllaços. 
Proposar uns xamfrans més cívics on multiplicar usos que generin encreua-
ments intensos. Saltar el tren, sense soterrar-lo, per fer-lo més actiu i aprofi-
tar l’oportunitat que significa tenir vies ja consolidades.

/ Densificar amb habitatge allà on es pugui. Reparcel·lar i subdividir el teixit 
industrial obsolet per produir barris mixtos que vol dir espais de convivència 
d’usos i funcions socials.

/ Reforçar el viari secundari i obrir nous passatges per afavorir la presència 
d’edificacions variades i garantir la promisqüitat d’usos.

/ Establir nous nodes a Pere IV: biblioteca, centre cívic, i nous habitatges 
amb noves tipologies. 

/ Incorporar les traces agrícoles a la forma urbana i la funció agrícola a les 
activitats del barri.

/ Fer visible la memòria. Projectar l’espai públic com a eina per fer entene-
dor el Poblenou vell. Connectar els buits existents amb l’eix cívic de Marià 
Aguiló.

/ Establir un sistema de transport eficaç a l’eix Pere IV que permeti refer-ne 
els fragments i transfromar-lo en un veritable carrer.

/ Pensar en una estratègia de nou transport públic que canvii el rol de la via, 
apropant-la al caràcter que tenen avui altres antics camins de sortida de la 
ciutat emmurallada, com el Paral·lel o el carrer de Sants.

/ Els criteris sobre el patrimoni evolucionen en el temps, com també ho fa el 
valor dels continguts que aquests edificis han d’allotjar. L’exercici es posicio-
na en un context en el qual la sostenibilitat, la reutilització i el reciclatge són 
premises indispensables per a construir la ciutat.

I també, com fa 100 anys, es pensen les continuïtats metropolitanes: passar 
el riu Besòs, imaginar nodes d’activitat més enllà de la Gran Via, als marges 
de Santa Coloma i continuar Pere IV envoltant i foradant la Ciutadella fins al 
Port I la Zona Franca. El llevant de la ciutat necesita i mereix una accesibili-
tat que ara no té.
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Pere IV Dissections

The subtitle of the Barcelona School of Architecture’s second-year urbanism 
course is “The City Piece by Piece.” This quarter students studied a handful 
of fragments of Barcelona’s Poble Nou district, examining them with clinical 
precision from the vantage point of Pere IV Street, the neighborhood’s cen-
tral corridor. 

The city is not a blank slate, it is forged by many different hands and minds. 
Starting from this premise, 30 teams of four students each built a single 
interpretative model of what Pere IV looks like to them today, incorporating a 
handful of interventions they felt would improve the living conditions of neigh-
borhood residents.

It’s been four years since our urbanism students last researched the 
“Pathways of Barcelona.” In 2012 they compared Sants and Pere IV Streets 
with New York’s Bowery. Prior to that the course “Cracks & Fissures,” part of 
the Public Corners initiative, traced the spaces along the waterfront. In 2010 
students from Wintherthur, Switzerland completed a seminar called “Along-
side Pere IV.” And just last year we examined the entire eastern district’s 
“patterns of growth.”

This year’s students gathered data, interviewed residents, photographed, 
catalogued and inventoried features that struck them as somehow important, 
and they synthesized it all in a scale model that grew bit by bit as new ideas 
emerged. This project required a concerted and expansive effort, extending 
well beyond the official academic calendar and daily schedule. It represents 
the hard work of many different hands and gathers together and juxtaposes 
a variety of disparate initiatives and ideas that don’t always jibe with one 
another. Consider it a rough draft that will serve to foster further imaginings 
of a brighter future for all the eastern district’s residents, and by extension, 
all of greater Barcelona.
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Base de treball: Descomposició del sector de llevant de Barcelona entre la Gran Via i el litoral en 
llesques verticals que segeuixen la parcel·lació interior.
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Pere IV, work in progress

El treball acadèmic posterior a l’anàlisi arrenca amb una demanda objec-
tiva al voltant de la intervenció sobre l’eix urbà de Pere IV: convertir l’an-
tic traçat viari en un nou eix de centralitat cívica. El treball implicava una 
relectura del valor dels elements essencials anteriors a la implantació de la 
trama regular de l’eixample Cerdà.

Un dels elements que es van repetir en les discussions dels tallers, va ser 
el repte d’introduir una nova escala geomètrica que complementés i obrís 
la homogènia, al mateix temps que incompleta, malla de l’eixample. El 
repte era establir sistemes de continuïtat complementaris al voltant de les 
illes per afavorir una porositat interior, capaç de dibuixar un nou espai urbà 
en el qual el protagonista fos la conjunció entre l’arquitectura existent i els 
nous elements arquitectònics. És a dir, conjugar l’antiga arquitectura indus-
trial amb arquitectures capaces de construir un escenari de modernitat des 
dels vestigis històrics industrials.

Va significar obrir una reflexió acadèmica sobre quins instruments s’han 
d’utilitzar per teixir un model de síntesi capaç de substituir, complementar, 
hibridar, sobreposar, pacificar, destacar, reconstruir, assenyalar. El siste-
ma triat va ser el d’escollir bandes verticals, al voltant de Pere IV des de la 
Gran Via a l’avinguda Diagonal o al mateix front marítim de la ciutat, predis-
posant a una comprensió que prioritza l’antiga ocupació urbana d’aquests 
sòls prèvia a Cerdà, construïda al voltant de la connexió mar-muntanya i a 
les línies de drenatge. Aquesta idea de lectura vertical aparentment allun-
yada de l’eix Pere IV, no només no n’anul·la el protagonisme, sinó que el 
converteix en un eix necessari que enllaça i eixampla una secció urbana 
virtual i el converteix en un gran vector, que es perllonga i s’estén d’una 
manera variable i oberta.

Els voltants de Pere IV són un sector interessant per articular aquests pro-
pòsits. És un bon espai en el qual es poden assajar i proposar alternatives 
a la discontinuïtat del teixit industrial anterior i a la construcció inacabada 
de l’eixample de Barcelona. La presència de referències industrials com-
pactes - com l’antiga fabrica de “La Escocesa” - o d’espais oberts buits 
sense continuïtat manifesta, van ser essencials per provocar l’entusiasme 
creixent amb què es portava a terme l’exercici de sobreposició utilitzant la 
preexistència com a matèria primera de projecte. Enganxant o separant-se, 
adherint o donant nou sentit a una arquitectura de nous reptes tecnològics i 
ecològics. El resultat és altament interessant i intel·lectualment especulatiu, 
ja que no ofereix solucions fragmentades repetint-se de manera interpre-
tativa entre diferents equips d’estudiants, sinó un conjunt únic de reflexió 
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col·lectiva on la responsabilitat es dilueix en la consecució d’un model d’es-
pai comú, i on la particularitat es troba en la solució dels elements d’escala 
arquitectònica.

1/ A l’inici del carrer, al Parc de la Ciutadella, Nina Millet, Marc Modolell i 
Pol Margalef reforcen amb el seu exercici la idea del parc com a pulmó de 
la ciutat. Eliminen els murs que el separen amb Sant Martí i creen la con-
nexió Poblenou-Ciutat Vella que sempre havia estat frenada per les mura-
lles. Aquest exercici fa desaparèixer el zoo, que representa uns valors de 
tancament i atracció turística indignant, i és un mur innecessari en una zona 
que anhela connectar-se amb la ciutat (p.122-123).

2/ Per aconseguir lligar la Barceloneta, l’equip format per Ricardo Javier 
López Sánchez, Alba Baroja i Aitor trenen un conjunt d’operacions per 
restablir-ne la connexió amb Ciutat Vella i la Ciutadella. Amb la previsió que 
l’Estació de França perdrà la seva potència d’ús com a estació de ferroca-
rril, la converteixen en la base per una nova línia de tramvia. A la vegada es 
pretén equipar l’espai alliberat amb un porxo que treballa a diferents altures 
segons les diferents activitats que s’hi duen a sota i que, a la vegada, fun-
ciona com un moble interior dins l’Estació.
Aquesta intervenció permet obrir el mur perimetral de la zona ferroviària 
que es combina amb l’obertura del mur de la Ciutadella per generar un 
gran passeig que es converteix a la vegada en part de Ciutat Vella i part 
del Parc, per acabar estirant-se en direcció a la Barceloneta, on s’hi plan-
teja nou habitatge social. A la vegada, aprofitant l’eliminació del zoològic, 
s’intenta aprofitar la major part d’estructures possible per donar-hi un nou 
ús.

3/ A Pere IV amb Pujades, Katia Hidalgo, Maria Luz Gómez, Olga Martín 
i Paula Muntaner proposen la implantació d’un tramvia per Pere IV per 
pal·liar la manca de transport públic que pateix actualment, per la qual 
cosa es teixeix una proposta que detecta les oportunitats que ofereixen les 
preexistències. En aquesta proposta s’afavoreix l’espai públic de la trobada 
de Pere IV amb el carrer Pujades, portant a nivell l’antic pas del tren que 
va de l’Estació de França cap a Sagrera tot aprofitant la infraestructura 
per situar-hi una nova línia de tramvia. A la vegada, s’analitzen els edificis 
abandonats i s’hi afegeixen habitatge i comerç (p.124-125).

4/ A Pere IV amb Pallars, la voluntat és la de revitalitzar el barri de Trullàs, 
per la qual cosa Clara González, Helena López, Eduard Llorens i Pomé, 
Pau Macià i Glòria Martínez, després d’una anàlisi in-situ basada en en-
trevistes amb veïns i comerciants de la zona, busquen fer una intervenció 
puntual que resolgui els principals aspectes analitzats: manca d’habitatge, 
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poca dinamització comercial, etc. S’escull la intersecció de Pere IV amb 
Pallars per la seva riquesa d’oportunitats. Partint de la premisa pactada 
a classe que defineix un transport públic potent en tot l’eix Pere IV, les 
interseccions es modifiquen per donar prioritat a Pere IV i generar així, 
nous espais públics útils. Aprofitant les preexistències de l’illa, es busca 
recuperar l’antiga l’entitat del barri de Trullàs donant pes al passatge tallat, 
permeabilitzant-lo i obrint-lo al carrer Pujades a través d’edificis de caràcter 
públic que funcionen com a filtre. També es proposa l’obertura d’un espai 
polivalent-mercat temporal aprofitant una estructura de nau i s’hi generen 
noves entrades. Finalment, es densifica l’illa amb habitatge tenint en comp-
te l’impacte sobre l’existent (p. 126-127).

5/ A tocar d’aquest sector, un altre grup proposa construir habitatge sobre 
la Ronda. El principal objectiu d’aquest projecte és retornar el contacte de 
la ciutat de Barcelona amb el Mediterrani. La proposta s’organitza en dues 
fases. A la primera es cobreix la ronda en els trams oberts per guanyar 
terreny per la ciutat i a la vegada en certes àrees es redueixen els carrils 
per donar pas a una nova línia de tramvia. A la segona fase es marca un 
parcel·lari sobre el qual es genera l’oportunitat de construir habitatge i fer 
així un nou front que funcioni a la vegada com a front davant el mar i com 
front davant el turisme massiu i especulatiu.

6/ Amb la voluntat d’obrir el cementiri al carrer, Elia Martínez, Marc Navarre-
te i Eduard Mestre proposen l’obertura fins al mar dels carrers que es topen 
amb els murs cementiri, en format de passeig. Conscients de la possible 
polèmica de cada decisió que prenen, reubiquen els nínxols a altres zones 
i reorganitzen la posició de 8 cossos que es troben als recintes interiors del 
cementiri. Aquests interiors d’illes passen a ser extensió de l’espai públic.

7/ L’exercici de Germán Ribera i Anna Solà Teixidó proposa un eix d’espais 
públics que uneixen Pere IV amb la Diagonal. Aquesta successió de buits 
urbans obliga a intensificar sostre en el carrer, remuntant pisos en aquelles 
finques que no han esgotat edificabilitat i alçades.

8/ Julia Sáez i Aina Valens proposen la reactivació residencial, cultural i 
pública de la franja entre els carrers de Badajoz i Llacuna, a través del 
disseny d’espais lliures relacionats amb edificis de caràcter patrimonial 
(Badajoz). Busquen la simbiosi entre espais lliures i edificis patrimonials a 
través de la creació d’espais oberts directament relacionats amb la història 
i el caràcter patrimonial del lloc. L’espai lliure reforça la imatge i el sentit 
històric de l’edifici (en millora la percepció), alhora que l’edifici catalogat 
dóna una raó de ser a l’espai lliure (en potencia la utilització), (p. 128-129).
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9/ Marc Vizcarra i Oriol Riera dissenyen nuclis residencials (Llacuna) que 
es converteixen en nodes per reactivar el teixit. Generen un nou eix re-
sidencial amb espais públics i equipaments que enriquiran la vida dels 
ciutadans de la zona al voltant del carrer Llacuna (p. 130-131).

10/ Sofía Maria Vila i Delfina Capighioni fan un projecte d’equipaments 
comunitaris culturals. L’objectiu és convertir les àrees infrautilitzades en 
espais i equipaments públics, que donin un ús alternatiu més positiu al 
barri. Es tracta d’articular la diversitat i la complexitat de les demandes 
urbanes al voltant de Pere IV a partir de l’estudi social i de les necessitats 
dels habitants, que es materialitzen en parcs de joc, una plaça, un mercat i 
una biblioteca (p. 132-133).

11/ Julia Ros, Robert Rubio, Jordi Riu i Vicente M. Ruiz proposen un circuït 
relligant passatges a l’àmbit d’estudi, existents i de nova creació, que com-
posen una anella equipada que serveix a tot el barri i s’eixampla o s’aprima 
en funció de la demanda i necessitats del teixit. L’oportunitat genera un 
recorregut que fa visible una part del teixit del Poblenou fins ara oculta.

12/ Marta Roig, Maria Tarruella, Lucía Tenorio i Griselda Valverde resti-
tueixen l’antic torrent que discorria prop del carrer Llacuna per relligar 
nuclis històrics. L’eix es vertebra recosint espais lliures existents i de nova 
creació, en un cas amb un seqüència d’espais lliures, i en l’altre amb un joc 
de paviments que remarquen un nou eix nord-sud.

13/ Clara Rosell i Chantal Sanz busquen la manera de permeabilitzar el 
teixit construït i compacte que hi ha entre la Gran Via i la Diagonal per unir 
zones verdes ja existents (centre comercial). Foraden les plantes baixes 
dels blocs més compactes per fer uns sòcols de serveis i permeables per a 
la ciutadania.

14/ L’exercici de Maria Sánchez i Carolina Zhou contrueix un nucli de ser-
veis comuns que augmenti i propiciï l’activitat a la zona en la cruïlla entre 
els carrers Ciutat de Granada i Almogàvers, amb l’objectiu de connectar 
quatre mançanes edificades. Construeixen un mercat, parcs i places, i 
proposen la rehabilitació de peces ja construïdes, la possibilitat de canvis 
d’ús, etc.

15/ Pablo Sensat i Carlos Valero volen dinamitzar la zona mitjançant la crea-
ció de nou sostre residencial, relacionat amb nous espais lliures. Aquesta 
implantació residencial es desenvolupa seguint el model original de les 
mansanes de Cerdà, amb edificació només a dos dels costats amb un gran 
buit obert als laterals.
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16/ Mario Suárez i Adrià Vilar aposten per les preexistències, per les diago-
nals de les traces antigues del Poblenou (agrícoles i de parcel·lació), alhora 
que detecten espais d’oportunitat (espais lliures) en els quals hi ubiquen 
usos. Aprofiten l’existència de solars buits per proposar un parc, i classifi-
quen els llocs triats en funció de les oportunitats que tenen. 

17/ Victor Toro i Alexandre Walbrecq utilitzen els interiors d’illa desaprofi-
tats, fent un sèrie de camins per a vianants que travessen i connecten amb 
Pere IV. Aquestes ramificacions s’introdueixen als interiors d’illa, que es 
converteixen en públics i domèstics (p. 134-135).

18/ Aleix Masjoan, Sara Navarro, Joana Pacho, Mireia Parera, Cristina Pelli-
cer i Natalie Rupp proposen actuacions d’escala diversa al llarg del carrer 
Bilbao: veuen possible la connexió entre l’escola Pere IV i l’espai lliure da-
rrere el Parc de Bombers de Llevant, que podria tenir pistes esportives per 
complementar els equipaments de l’escola; proposen reedificar la cruïlla 
amb Pujades i integrar la sortida de l’estació de metro de Poblenou a la 
planta baixa del xamfrà per tal d’alliberar la vorera a la catonada i, al mateix 
temps, fer créixer l’edifici en altura per cobrir la mitgera existent. 
També es fixen en la relació entre els passatges i les naus desocupades, 
i s’imaginen recuperar-los per a usos educatius, associatius i culturals, 
i proposen nous edificis d’habitatge a la cruïlla entre Taulat i Bilbao que 
densifiqui el carrer en la seva arribada al mar i que ajudin a definir les dues 
places existents.

19/ Daniel Hurtado, Ane Ibarluzea, Núria Moll, Joan Martí Morro, Paula 
Moyano i Albert Parera treballen a la Rambla del Poblenou. Comencen per 
proposar-hi un nou principi i final: més enllà de la Gran Via, obrint-hi de ma-
nera directa el Parc del Clot, amb rampes que salven el desnivell topogrà-
fic. Al mar, ho fan reconfigurant el buit que actualment ocupa l’aparcament 
en superficie als darreres dels edificis residencials dels Tupolevs. Un nou 
pas que prioritza la circulació –de vianants, de bicicletes, de cotxes- de la 
Rambla sobre la de la Diagonal, acaba de reforçar el caràcter estructurant 
de l’eix.
Imaginen dotar la Rambla de mobiliari urbà que permeti extendre el comerç 
al carrer i fomentar-hi l’activitat i l’estada, i ho fan dissenyant un bancs per 
seure que col·loquen al davant les botigues i que poden transformar-se en 
petits mostradors en moments puntuals. Es fixen també en la mitgera a la 
cantonada amb Pere IV, on proposen una intervenció artística que, a partir 
de la reproducció de material fotogràfic, es faci ressó de la memòria del 
barri (p. 136-137).
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20/ La mida de les parcel·les al carrer Marià Aguiló obliga a Àlvaro Julián, 
Oriol Martín, Raquel Mut, Yaiza Pons, Enric Pulido i Laia Rafel a treballar a 
una escala menuda. A la cantonada amb Taulat, on les desaliniacions entre 
cases fan que hi conflueixin tres buits rectangulars, hi proposen espai de 
comerç al carrer per a les botigues pròximes.
Entre l’Escola Sant Martí i el carrer Castella, s’apropien de l’edifici del 
Transformador per convertir-lo en equipament públic, que amb un recinte 
obert, amplii al mateix temps els espais de jocs al carrer al final del Pas-
satge Bofarull. Proposen també un canvi en la secció de Ramón Turró en 
el seu tram entre la Rambla del Poblenou i Marià Aguiló que en reforci el 
caràcter de plaça, a base de consolidar l’edificació als seus dos extrems. 
Descobreixen a prop un interior d’illa que poden connectar amb el carrer 
sobre el qual treballen, que pot tenir, a més, sortida a l’Escola de la Mar 
Bella. Als voltants de Can Felipa proposen estendre-hi tendals que facin 
ombra sobre les places i que puguin protegir activitats temporals. I a l’altra 
banda de la Gran Via, en els espais irregulars que queden entre l’edificació 
i el carrer, hi imaginen una biblioteca feta amb pavellons que endreci un 
jardí de lectura, un nou centre de trobada pel barri (p. 138-139).

21/ Mireia Juvany, Pedro Iniesta, Adrián Ramos i Rubén Pavón centren la 
seva feina en el Parc Central del Poblenou, amb una hipòtesi molt clara de 
sortida: Pere IV l’ha de travessar, de manera que la nau Oliva Artés tingui 
façana al carrer, i en canvi, Cristóbal de Moura passi a formar part del parc. 
Proposen que els paviments d’aquest nou terç d’espai obert s’estenguin 
fins a la Diagonal, i estudien les circulacions d’aquest fragment de teixit per 
tal que la proposta sigui factible. 
Imaginen més permeabilitat pels vianants cap al recinte de la nau Hangar, 
una nova configuració dels jardins Teresa de Calcuta i una nova volumetria 
–amb més densitat- als jardins de Josep Trueta, en relació amb els passat-
ges de Colomer, Ciutadans, Borrell i Casamitjana. A més, estableixen altres 
intervencions d’escala més petita, sempre relacionades amb operacions 
d’enjardinament: són estructures lleugeres que, sobreposades a l’edificació 
existent, porten el verd a mitgeres i cobertes (p. 140-141).

22/ Àlex Marín, Eduard Olesti, Nataly Morales i Matias Hadegård proposen 
una connexió transversal per a bicicletes al llarg del carrer Espronceda i 
intervenen sistemàticament en els buits que hi apareixen a banda i banda, 
imaginant que l’arribada al mar es pot fer en recorreguts complementaris 
als del propi carrer, en un espai cívic que faci de contrapunt a la Rambla 
del Poblenou.
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23/ La franja Fluvià - Selva de Mar configura un espai central de gran di-
mensió entorn al gran espai de parc - des del carrer Bolívia fins a Veneçue-
la- vuit illes que contenen al seu interior el conjunt cívic de “La Escocesa” 
i l’església de Pere IV. La nova edificació es posiciona en la corona o com 
a remat d’alguna edificació existent en la confluència de Fluvià amb Ve-
neçuela a l’espai contigu a Diagonal. Tant l’aigua com la vegetació s’usen 
en l’exercici com a recurs de continuïtat marcant l’eix mar-muntanya. Han 
treballat en aquest àmbit Tania Torres i Sergi Cèrcols, en la concepció del 
parc, Cristian Castro, Gerard Guillen, Pere Flotats i Carlos Barber en l’espai 
d’edificis porta, límit amb el Carrer Bolívia. Alba Gutierrez, Carla Bria i 
Lucas Bergara en la reinterpretació de “La Escocesa” com a centre cultu-
ral i tallers, Adrian Blase, Javi Castell i Elisa Aguado amb Andres Echarri 
treballant en la formulació espacial dels límits inferiors amb Veneçuela i 
Diagonal.

24/ Un altre gran fragment el constitueixen les deu illes compreses entre 
Selva de Mar i Agricultura, que queden dividides en dos per la traça del 
carrer del Treball per sota de Pere IV però que per damunt, mantenen una 
unitat que serveix per allargar l’efecte de penetració de Pere IV. Un treball 
esplèndid de reinterpretació volumètrica que busca la resolució dels con-
flictes amb les mitgeres dels edificis que es mantenen i articula un itine-
rari de vianants que discorre sobre les premisses de l’espai anterior. Han 
treballat en aquest àmbit Jaume Casals, Eric Abadias, Silvia Amat, Jordi 
Bores-Leonori, Mar Castarlenas, Kerman Arranz, Gabi Castelló i Andrea 
Contreras en el fragment Selva de Mar- Treball i Javier Bugueda, Albert 
Brumwell, Ana Guzman, Paula amargs, Marti Campabadal i Sergi Caralt 
sobre el fragment Treball-Agricultura (p. 142-143).

25/ L’exercici de Júlia Pedra, Anna Solà, Isabel Pérez, Guillem Vilaseca 
i Sara Seitz es centra en els carrer Maresme i Puigcerdà i en l’articulació 
d’una sèrie de propostes enllaçades per dos passatges, que recullen les 
traces preexistents i que es perllonguen fins al mercat nou a mig camí entre 
ells. Són propostes que imaginen la continuïtat del carrer Maresme fins la 
Diagonal: d’una banda plantegen l’arranjament de dos edifics fent front a 
Pere IV -amb un nou jardí amb espai escolar, amb àrees de petanca i parc 
infantil davant l’escola CEE Concha Espina, i organitzant un porxo que 
dóna continuitat a la façana de Pere IV-;  de l’altra, proposen la visualització 
i permeabilització de Ca l’Illa, enllaçant als carrers d’Auger i Jubany, cosa 
que permet imaginar una millora induïda al teixit de cases que va quedar 
quedar interromput amb la urbanització de Rambla Prim i a la nova illa 
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construïda sota el carrer Marroc. Un nou edifici mixt d’habitatges i indústria 
a Pere IV en consolida la façana i amplia nous accesos perimetrals a l’illa. 
Noves parcel.les per habitatges entre mitgeres, edificis en planta baixa per 
relligar blocs i definir de manera clara espai públic i privat, un nou mercat, 
l’aprofitament de les cobertes com a espais de producció d’energia i d’ús 
comunitari complementen la proposta (p. 144-147).

26/ Patricia Palou, Ana Salcedo, Anna Sánchez, Carla Urgell plantegen la 
rehabilitació de naus abandonades i la creació de nous edificis d’habitat-
ge. Escoles, zones d’oci i bars donen nova activitat als eixos verticals que 
d’aquesta manera esdevenen continus més enllà de la Gran Via.  
És una proposta ambiciosa que planteja dos nous passos que permetin 
la continuitat dels carrer del Treball i Agricultura, traces que van quedar 
interrumpudes amb la construcció de Gran Via com a via segregada, amb 
ponts cada tres carrers. D’aquesta manera, les continuïtats aprofiten es-
cletxes i espais buits però també actuen sobre el construït, fins al punt de 
perforar la planta baixa d’un edifici per afavorir el pas.

27/ Mónica Pérez, Adrián Vico, Carlos Prados, Marco Salamanca, Jordi 
Terrats i Alejandro Tudurí proposen un conjunt d’intervencions puntuals 
entre Josep Pla i Puigcerdà. Són nous edifics d’equipaments i habitatges 
fent front a Ca l’Illa, amb un passatge al centre que es perllonga fins al mar 
travessant el centre comercial (p. 148-149).

28/ Les intervencions que proposa l’equip de Raquel Olivera, Adrià San-
juan, Karina Souto, Arnau Valero i Marta Yago tenen l’ambició de generar 
un nou final per la Rambla Prim que permeti que s’aboqui al mar sense 
entorpiments. Les propostes es centren en la millora i en la solució a l’en-
creuament Pere IV –Prim i en la seva continuitat cap al Besòs. Afegeixen 
espais comercials de planta baixa i donen solució a les rasants, alhora que 
garanteixen la continuitat del carrer, avui descomposada. La transformació 
de mitgeres en façanes i l’ampliació amb terrasses dels blocs d’habitatge 
existents formen part també de les seves estratègies de millora, com ho és 
a més la voluntat de multiplicar l’oferta de transport public expres amb la 
ciutat central.

29/ El carrer Josep Pla centra la proposta d’Asensi Robles, Carmen Sa-
las, Núria López i Yaoyao Zhu, que inserten nous edificis de mida i format 
variat i que barregen habitatge i comerç, de diferent tipologia i fesomia, i 
que construeixen un nou recorregut que demboca al mar. A l’encreuament 
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amb Pere IV hi troben l’oportunitat per assajar la convivència de 4 edifics 
diferents organitzant una cantonada regular d’altures pero molt diferent 
d’aspecte i ús. 

30/ Samuel Aguilar, Elena An, Mireia Arranz, Ariadna Ferrer i Marta Gámiz 
proposen la reactivació de l’ús de l’espai públic en el carrer Alfons el Mag-
nànim que, tot i que disposa de molta amplada entre façanes destinada 
en bona a voreres grans, està actualment infrautilitzat en relació amb altres 
carrers, com la veïna Rambla Prim, amb més vida de barri. El projecte pro-
posa micro-intervencions en l’espai públic així com una reconsideració de 
la secció del carrer, en la qual incorporen una franja enjardinada i arbra-
da per fer més agradable el passeig a la zona més propera de la façana, 
generant també una seqüencia d’espais d’estada i d’activitats a l’aire lliure. 
Proposen també un carril bici que, fent de frontissa entre la zona peatonal 
i rodada, connecta Pere IV amb el Fòrum i n’afavoreix la mobilitat pausada. 
Entre les intervencions puntuals destaca el reciclatge de l’antic cinema 
abandonat per a la seva re-apropiació com a equipament públic multifun-
cional que complementi les activitats del Centre Cívic de la Rambla Prim 
i els diversos centres educatius del barri, i doti el carrer de més activitat 
veïnal (p. 150-151).

31/ Matjaz Bahor, Ingrid Bjurulf, Gayané Djeranian, Juan José Benites i 
Guiomar Garcia treballen en l’encreuament entre Pere IV i la Gran Via, 
apostant per la perllongació de Pere IV per recuperar el traçat original de 
camí de Barcelona a Mataró, en el primer tram del carrer Bernat Metge i la 
seva continuació en la Carretera de Mataró abans i després de creuar la 
Gran Via. A nivell simbòlic es canvia el nom d’aquests carrers per adop-
tar el de Pere IV; també se’n modifica la secció per afavorir la continuïtat, 
reforçada amb el carril bici. Un pont-plaça que permet la continuïtat de 
Pere IV per vianats i bicicletes, alhora que reconnecta els barris situats a 
ambdós costats de la Gran Via dotant-los d’espai públic de qualitat, aïllat 
del soroll i contaminació gràcies a filtres de vegetació i a la topografia (p. 
152-153).

32/ La proposta de Carla Carbajo, Marta Elena Constansó, Martí Codorniu, 
David Fàbregas i Pau Gasa treballa en l’extensió de Pere IV més enllà de 
la Carretera de Mataró creuant la via del ferrocarril. També, de manera 
simbòlica, proposen que el carrer segueixi adoptant el nom de Pere IV i 
dibuixen una secció que fomenta la connectivitat, tant per vianants com per 
bicicletes, per sobre de la línia del ferrocarril. Per enfortir aquest punt de 
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connexió i reactivar-lo socialment es genera també una nova zona de cen-
tralitat a partir de la rehabilitació i densificació de les antigues naus indus-
trials per acollir habitatge social i un nou equipament municipal. Aquesta 
franja connecta també cap al sud amb el parc del Besòs, en densifica els 
voltants amb habitatge social i el reconnecta amb l’entorn en els seus límits 
menys accessibles (p. 154-155).

33/ Aina Berenguer, Oscar Corbacho, Alejandro Blanca, Arnau Farràs, 
Anna Bosch, Aina Brunet, Júlia Costa, Elvira Fernández, Javier De Juan, 
Laura Díaz, Víctor Galera i Naiara Gàlvez proposen per l’arribada de Pere 
IV fins al riu Besòs, recuperant la seva funció de connectivitat territorial com 
a antiga carretera de Mataró una vegada convertit en carrer urbà d’accés 
a la gran infraestructura verda del riu. Aquesta pellongació, però, es centra 
en la línia diagonal que ofereix connectivitat amb el centre urbà de Sant 
Adrià del Besòs, a l’alçada de la plaça de l’Església, com a pas pacificat 
alternatiu a l’actual Avinguda de Pi i Maragall, establint alhora una seqüèn-
cia de passeres al llarg del riu, entre les quals es recupera també el traçat 
original del pas de la carretera a Mataró. L’objectiu final és el de cosir les 
dues façanes urbanes del riu, no només a nivel de mobilitat sinó amb es-
tratègies de densificació amb habitatge social i de recuperació dels espais 
comercials de centralitat de urbana.

Exercici: Assaigs d’intervenció >
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Ciutadella - Wellington
Pol Margalef + Nina Millet + Marc Modolell
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Marina - Joan d’Austria 
Katia Hidalgo+ Maria Luz Gómez + Olga Martín + Paula Muntaner



125



126

Trullas - Iglesias 
 Clara González + Helena López + Eduard Llorenç + Pau Macià + Glòria Martínez
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Ciutat de Granada -  Ramon Turró
Aina Valens + Julia Sáez
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Roc Boronat
 Oriol Riera + Marc Vizcarra
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Badajoz - Bori
 Delfina Capiglioni + Sofia Vila
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Badajoz -Pallars
 Víctor Toro + Àlex Walebrecq
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Quan parlem de la Rambla del Poblenou 
parlem de l’eix principal del barri sencer, és 
per això que millorar el seu recorregut és im-
portant tant dins el carrer com dins de Barce-
lona. En aquest cas, la intervenció recau 
sobre una de les façanes del carrer, en con-
cret, la façana de Poblenou amb Pere IV. Es 
tracta d’una façana que dóna l’esquena a la 
Rambla i deixa a la vista una mitgera sense 
treballar.
La reforma o el canvi, en aquest cas, recau 
en el fet de dignificar la façana per tal de no 
crear un buit en la continuïtat del carrer; per 
realitzar aquesta intervenció ha estat impor-
tant tenir en compte la història del barri del 
Poblenou des dels seus orígens. Per tant, el 
que s’ha volgut aconseguir és plasmar, repre-
sentar diferents moments que ha viscut el 
barri barceloní des de que la seva activitat 
principal era la agricultura i la ramaderia, pas-
sant per la industrialització de la zona, reflec-
tint la vida durant la guerra civil i el franquis-
me i ensenyant que és un barri on la vida 
sempre s’ha fet al carrer. Cal destacar de les 
vivències del Poblenou, el seu activisme dins 
de la societat veïnal com de cara al poder, els 
seus moviments en contra el franquisme i les 
manifestacions per aconseguir millores labo-
rals.
Per tant, aquesta façana oblidada de la 
Rambla del Poblenou, es converteix en una 
mostra de la història que mai ha de passar a 
l’oblit.
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Quan parlem de la Rambla del Poblenou 
parlem de l’eix principal del barri sencer, és 
per això que millorar el seu recorregut és im-
portant tant dins el carrer com dins de Barce-
lona. En aquest cas, la intervenció recau 
sobre una de les façanes del carrer, en con-
cret, la façana de Poblenou amb Pere IV. Es 
tracta d’una façana que dóna l’esquena a la 
Rambla i deixa a la vista una mitgera sense 
treballar.
La reforma o el canvi, en aquest cas, recau 
en el fet de dignificar la façana per tal de no 
crear un buit en la continuïtat del carrer; per 
realitzar aquesta intervenció ha estat impor-
tant tenir en compte la història del barri del 
Poblenou des dels seus orígens. Per tant, el 
que s’ha volgut aconseguir és plasmar, repre-
sentar diferents moments que ha viscut el 
barri barceloní des de que la seva activitat 
principal era la agricultura i la ramaderia, pas-
sant per la industrialització de la zona, reflec-
tint la vida durant la guerra civil i el franquis-
me i ensenyant que és un barri on la vida 
sempre s’ha fet al carrer. Cal destacar de les 
vivències del Poblenou, el seu activisme dins 
de la societat veïnal com de cara al poder, els 
seus moviments en contra el franquisme i les 
manifestacions per aconseguir millores labo-
rals.
Per tant, aquesta façana oblidada de la 
Rambla del Poblenou, es converteix en una 
mostra de la història que mai ha de passar a 
l’oblit.
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Marià Aguiló
Àlvaro Julian + Oriol Martín + Raquel Mut + Yaiza Pons + Enric Pulido + Laia Rafel
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Parc del Centre
Pedro Iniesta + Mireia Juvany + Rubén Pavón + Adrian Ramos  
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Selva de Mar
Mar Castarlenas + Gabriel Castelló + Eric Abadías + Silvia Amat +

 Jorge Borés + Kerman Arranz + Andrea Contreras
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Maresme (1)
Isabel Pérez + Sara Seitz + Guillem Vilaseca + Júlia Pedra + Anna Solà
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Maresme (2)
 Isabel Pérez + Sara Seitz + Guillem Vilaseca + Júlia Pedra + Anna Solà
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Puigcerdà
 Mónica Pérez + Carlos Prados + Marco Salamanca +

 Adrián Vico + Jordi Terrats + Alejandro Tudurí
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Alfons el Magnànim
Samuel Aguilar + Elena An Shen + Ariadna Ferrer + Marta Gámiz + Mireia Arranz
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Extremadura
 Matjaz Bahor + Juan Benites + Ingrid Bjurulf + Gayané Djeranian + Guiomar García
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Tibidabo (Barcelona - Sant Adrià de Bèsos)
Carla Carbajó + Martí Codorniu + Marta Constansó + David Fábregas + Pau Gasa
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LA MAQUETA 
THE MODEL

IV
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03.03.2016 First dissection of the city
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26.05.2016 Model work starts at ETSAB
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24.05.2016 Preparation of the layout
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26.05.2016 Set up of the model starts at ETSAB
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03.06.2016 (morning) 
Quest and transportation of a support for the model
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03.06.2016 (midday) Placement of the support for the model at 
MHUBA - Oliva Artés
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03.06.2016 (afternoon) Collective construction of the model on site
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03.06.2016 (afternoon) Exhibition opening
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Poblenou, ciutat viva. Quatre pensaments
Quim Rosell

Evidence is evidence, whether words, numbers, images, diagrams, still or moving. It is all 
information, after all. For readers and viewers, the intellectual task remains constant regardless 
of the particular mode of evidence: to understand and to reason about the materials at hand, 
and to appraise their quality, relevance and integrity.

Beatiful evidence. Edward R.Tufte, Graphics Press LLC, 2006, p.82

Aquesta maqueta feta per la seqüència natural de franges que llesquen el 
paisatge de Barcelona des del Parc de la Ciutadella fins el Besós, ensenya 
un continuum urbà, heterogeni, complex i amb les traces vives, algunes, 
del passat. Tal com és el lloc. La malla quadrangular isòtropa de 133 x 
133m de Cerdà és la base que reconeix traces primigènies com el mateix 
Pere IV, Llacuna, Taulat, …les subdivisions obliqües del territori amb les 
seves alineacions geomètriques pròpies, etc. Però no totes elles emergei-
xen: algunes queden adormides en la base negra de la maqueta, i d’altres 
s’alcen en volum per obrir debat. Aquesta és la proposta. 

Però gairebé el més interessant és el matís ‐no tan obvi- de la precisió que 
destil·la l’aparença de la maqueta: necessita d’una mirada lenta i detinguda 
que busqui deixar-se seduir per cada racó, llum, forma, material… Aquest 
és el joc que proposa després d’atansar‐nos‐hi i vessar‐hi la mirada. No 
deixem de fer-nos preguntes, i de recollir algunes certeses. Aquesta és la 
seva construcció sobre el lloc i que la visita d’avui descobreix en aquest 
text.

Mida. A quina escala està feta la maqueta? Quina longitud té el carrer Pere 
IV? I la seva secció, quina és?… El valor dimensional de les coses situa 
la primera percepció sobre el lloc. I la geometria, que ens ho dibuixa, ho 
consolida. És el tarannà natural per copsar la realitat, l’instrumental que ens 
permet avançar, almenys en el nostre ofici. 

Però un número guarda més coses que una mera quantificació, cal bus-
car-li el costat màgic que ens informi més enllà del dimensionat aritmètic i 
que ens meni a d’altres mons, ja sigui o bé per comparació o per associa-
ció a d’altres coses. Obrir portes: 

1/1000. Aquesta és l’escala de la maqueta, primera decisió projectual de 
com representar el tros de ciutat que ens ocupa. En concret, la tria preci-
sa de com escalar el lloc (1cm de la maqueta dibuixen 10m de la realitat) 
permet parlar d’unes coses i obviar-ne d’altres. L’ajust entre síntesi i detall 
troben un punt màgic en la maqueta, tot fent gala d’un domini tècnic que 
emmarca els pensaments de forma ajustada i precisa. 
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Per citar-ne alguns exemples rellevants: la successió de mitgeres del carrer 
Marià Aguiló construeix en la seva essència aquest carrer, no hi manca res 
més; la successió de cantonades de les illes de l’Eixample de la Rambla 
construïdes amb cartró negre doblegat dibuixen els espais de pausa o 
eixamplaments que pauten el seu recorregut; per contra, les façanes que 
presideixen Rambla de Prim, representades com a element planimètric 
singular, remarquen la secció d’aquesta gran avinguda; el conjunt d’espais 
intersticials entre blocs del barri de la Mina es recuperen com a espais 
de cohesió en continuïtat per mitjà del filat que els uneix en la maqueta; 
l’ennaltiment de la tanca del parc del Centre del Poblenou revela l’isolament 
d’una gran peça desubicada que congela i interromp el pols de Pere IV, 
etc. 

També en el seu límit amb el Besós, la maqueta desdibuixa un Poblenou 
esfilagarsat i mancat de cohesió en el seu (des)encontre amb el riu: la con-
fluència inarticulada de parcel·lació, urbanització edificació sense ordre ni 
concert en un terreny plegat d’infraestructures és més que evident. 

En aquest sentit, i a raó de continuar la conversa tot mirant la maqueta, cal 
citar l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) 
per l’Eix Besós tant a Barcelona com a Santa Coloma de Gramenet: busca 
injectar per mitjà d’una gens menyspreable subvenció de fons europeu un 
seguit d’operacions transversals per corregir greus deficiències en
tots els ordres en cadascuna de les respectives àrees; alhora que brinda 
l’oportunitat d’establir un bon pont, Besós mediante, entre elles per garantir 
i travar adequadament el continuum urbà de l’àrea metropolitana. La con-
versa del curs ja ha estat iniciada.



REFLEXIONS FINALS:
MÉS ENLLÀ DEL 22@

V



22@ i més...
Maria Rubert

La inicitaiva de promoure plans per continuar el desenvolupament del Barri 
de Sant Martí ha anat variant i adaptant-se a les noves contingències. La 
Diagonal oberta fins al Fòrum, la possible millora de la permeabilitat i con-
tinuïtat de la Granvia a peu pla i la consolidació de noves activitats, confi-
guren un nou paisatge que està pendent d’una transformació del teixit més 
variada i atenta a les necesitats. 

La millora en l’accesibilitat atorgarà centralitat a aquest barri que està enca-
ra lluny. Però la complexitat d’usos i la varietat de sitaucions urbanístiques 
són un enorme alicient per empendre la incorporació d’aquest barri com un 
dels espai més actius amb nou habitatge i activitats al servei de Barcelona. 
L’eix Pere IV té la vocació 100 anys més tard de convertir-se en el Carrer 
Major. Un carrer modern per on circuli transport públic ràpid i on alhora 
es desenvolupin activitats comercials i de porducció. Iniciatives com la 
Sala Becket i la urbanització del tram més proper al centre demostren 
que la transfromació està en marxa. Cal refer la continuïtat cap al Besòs, 
estroncada quan es van construir els polígons d’habitatge i la Granvia com 
a autovia, i cal també estirar l’enllaç cap al centre allargant la continuïtat 
cap al Port, el Morrot i la Zona Franca. La transfromació de Pere IV pot ser 
l’exemple de com actuar als altres cinc camins, anteriors al pla Cerdà que 
articulen el Pla de Barcelona.

Pere IV després de 15 anys de 22@
1- En els anys 90 en el sector industrial Poble Nou convivien fàbriques i 
magatzems amb edificis d’habitatge disseminats, formant fronts de carrers. 
Els plàtans plantats regularment a les voreres, i la imatge a 45º d’alguns 
edificis a les cantonades ens recordaven que estàvem en un sector de 
l’Eixample, però molt llunyà en els seus usos i fisonomia. Perquè a diferèn-
cia de l’eixample central, les 168 has de sòl industrial del districte estaven 
lluny i darrere. És per això que allí es van instal·lar activitats industrials de 
baixa densitat en els últims 50 anys, reconegudes i protegides pel planeja-
ment urbanístic: “mitjana indústria” en el pla comarcal de 1953 i 22a - en el 
PGM de 1976.

El Poble Nou dibuixava un eixample diferent al del centre residencial de 
Barcelona entre el Passeig de Sant Joan i Villarroel, compacte i relativa-
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ment unitari d’altures i tipologies, però també diferent al del sector oriental 
entre l’escorxador, la presó, l’hospital, els toros, i tot l’entorn- més ensan-
gonat- de plaça d’Espanya. Fins ben entrats els anys ‘80 les mançanes del 
Poblenou allotjaven naus de tot tipus i mides i alguns edificis entre mitgeres 
d’habitatges; els carrers no sempre continus però amb arbres arrenglerats 
de manera uniforme construïen un paisatge de baixa densitat i extensiu, no 
sabíem si anticipant-se a les previsions de futur del barri o per contra com 
una resta arqueològica d’un paisatge anterior.

La qüestió que es va plantejar a finals dels ‘90, quan la ciutat aspirava a 
continuar el procés de recuperació del front litoral cap al Besòs, era la de 
com transformar l’ús industrial extensiu d’aquest sector en un d’intensiu. 
Barcelona podria incorporar i incrementar l’edificabilitat, i per tant la den-
sitat d’usos i activitats d’aquest sector central, sense implicar nou sòl, és a 
dir creixent cap endins. Es tractava d’una transfromació que a més signi-
ficava un canvi radical respecte a la realitzada quan es va construir la Vila 
Olimpica. Un esforç que pretenia superar la “tabula rasa” que havia prece-
dit la construcció del sector litoral i introduir un teixit més divers apostant 
pel sector de serveis emergent. Aquest procés va concloure en el planeja-
ment 22@ que fomentava la transfomació a partir d’augmentar l’edificabi-
litat general del sector de 2-2,7 i establia unes primeres regles de joc que 
admetien altres usos i volien fomentar la diversificació.

Paral·lelament es va iniciar un procés de consultes i primeres temptatives 
d’Àrees Estratègiques entre professionals i arquitectes vinculats a l’Escola 
d’Arquitectura, que més tard es va ampliar a arquitectes més mediàtics, 
convocats per a donar publicitat i atractiu a les propostes.

2- Poblenou encara és lluny de la Barcelona Central perquè a aquest sector 
els carrers de l’eixample mai van arribar-hi del tot. Les traces primeres que 
fragmenten les maresmes on s’assecaven els teixits d’indianes i que detec-
tem en la cartografia són dues diagonals: la recta implacable de la carrete-
ra de França, avui Pere IV, i les dues traces dels primers ferrocarrils: el de 
Mataró, i el de Granollers. Unes potents infraestructures que tallen la plana 
agrícola i es creuen amb l’ordre vertical de l’assentament humà entorn de 
l’eix del camí que enllaça Camp de l’Arpa, al Clot, Llacuna, i Poble Nou- 
Icària. La relativa inclinació de les traces, encara persistents del parcel·lari 
agrícola respecte a l’ordre ortogonal del Pla Cerdà, ofereix un seguit de 
situacions i encontres que donen riquesa i varietat a aquest teixit.

No obstant això, els carrers de l’Eixample no tenen la continuïtat regular i 
implacable cada 133m com en els sectors més actius. Avui el Poble Nou 
segueix apartat de la Barcelona comercial i residencial. Una llunyania am-
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pliada i accentuada per la seva baixa connectivitat en transport públic (a), 
perquè la continuïtat dels seus carrers es veia interrompuda fins fa poc per 
una barrera en forma de plaça-Glòries (b) i per una rasa en forma de carrer 
-Granvia (c), perquè la interrupció de Pere IV genera una zona d’ombra i 
augmenta la distancia física i paisatgistica a partir del carrer Bac de Roda 
cap al Besòs.

a/ Tot i disposar d’una línia de metro, la 4, totes les estacions que serveixen 
el Poble Nou tenen un nivell d’accessibilitat al conjunt de la xarxa baix, molt 
inferior al que correspondria si tenim en compte la seva posició topològica 
que fa a la metròpoli (una connectivitat més baixa que la que té l’Hospi-
talet respecte al centre de BCN, per exemple). Aprofitar l’oportunitat que 
representen aquestes mançanes en posició tan central comportaria millorar 
aquestes condicions. Això no vol dir necessàriament planificar una nova 
línia (necessària però difícil de plantejar actualment), però si mesures de 
connexió interna del sistema metro (per exemple, enllaçar la línia 3 i 4) que 
millori la integració de la línia existent i per tant l’accessibilitat del sector. La 
implantació d’un sistema de tramvies o trolebusos que circulin pels carrers 
principals és una solució que contribuirà a vertebrar el barri i acostar-lo als 
llocs centrals. De moment els temps de desplaçament a Poble Nou des de 
llocs centrals de Barcelona es altíssim. (per exemple, es triga més temps 
en anar de la Zona Universitària al Parc Central del Poble Nou que a Girona 
capital). 

b/ El buit dels espais al voltant del tambor de Glòries, i la discontinuïtat 
topogràfica que provoquen els túnels del tren, a l’altura de Marina amb 
Aragó provoca una discontinuïtat que el futur parc resoldrà. Nogensmenys, 
el caràcter d’espai de transició el dóna el perimetre que defineix la plaça 
amb edificis nous que s’han anat col·locant pactant vistes i d’ara, però no 
alineats, el que augmenta la sensació de distància. Les propostes de noves 
illes d’habitatge contribuiran a delimitar i fer més coherents els perímetres. 
En aquest context, les restes del centre suburbà del Clot, en torn de l’es-
tació a la intersecció amb Meridiana, permeten recuperar certa continuïtat 
d’activitat, visual i humana, més domèstica, en aquest espai d’incertesa.

c/ La Gran Via, representa un tall radical encara. El seu disseny seguint 
el lloat esquema 3x3 del Pla Macià es demostra ineficient per a la mobili-
tat moderna basada en la coexistència de múltiples maneres i velocitats. 
L’avinguda que fixa l’ordre geogràfic del pla d’Eixample, es va construir 
aquí com una barrera al vianant pensant en el cotxe, però mai en una ciutat 
més complexa i barrejada, també en les seves circulacions. És en definitiva 
una solució pitjor, mes antiurbana i antipàtica, que la solució tradicional de 
carrer i vorera a nivell del tram central amb semàfors cada 133m i per on 
circulen pràcticament els mateixos cotxes.
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3- L’any 1999, en el marc de la Consulta d’idees sobre operacions estratè-
giques i eixos de nova activitat al Poble Nou, es van plantejar diverses pro-
postes que aspiraven a donar criteris generalitzables al conjunt de mança-
nes industrials. Algunes de les qüestions que plantejàvem, fa més de 15 
anys amb J. Parcerisa per a l’àrea de Llevant (nota 1 al peu) em semblen 
encara interessants i vigents.

La proposta es basava en dos principis bàsics molt simples: apostar per la 
continuïtat generalitzada dels carrers de la pauta de l’Eixample Cerdà amb 
el sector central i concretar l’aplicació de l’increment d’edificabilitat que 
proposava la reforma, sobre cada parcel·la individualment. Bàsicament una 
proposta contrària a la regulació via “volumetria específica”, que buscava 
evitar la implacable tendència a la concentració parcel·lària, i a favor d’una 
ordenança basada en una edificabilitat fixa però d’aplicació lliure que 
retornés a l’arquitectura l’oportunitat d’enginyar solucions diferents per a 
diferents condicions urbanístiques. Des del punt de vista tècnic això signifi-
cava apostar per les regles consuetudinàries sobre la paret mitgera, evitar 
edificis en altures abusives i confiar en el bon sentit dels arquitectes en la 
resolució de programes concrets sobre parcel·les concretes amb veïns 
concrets; principis suficients per crear un paisatge divers, dens i alhora 
respectuós amb l’ordre general.

La proposta volia demostrar que la diversitat d’operadors actuant amb 
relativa independència i diacronia, la varietat de mesures i escales d’in-
tervenció, dels programes i de les solucions arquitectòniques era la millor 
resposta a una ciutat confortable en la varietat i el contrast.

Actualment les iniciatives i necessitats en aquest sector són més acords 
amb aquella estratègia més fragmentada. Una proposta que entenc pot 
adaptar-se i resoldre actualment el dèficit d’habitatge a partir d’insertar 
amb criteri edificis de petita o mitjana escala a cada illa, amb l’actitud del 
dentista davant d’una endodòncia i una nova peça que convé encaixar. I 
precisament perquè la transformació és oberta a futures iniciatives interes-
sa actualment imaginar estratègies que garanteixin una transformació que 
tingui com a prioritat l’habitatge assequible: que millori les condicions dels 
qui avui hi viuen, que contribueixi a donar més vida a carrers i mançanes. 
Una transformació que ha de aconseguir no ser absorbida i engolida per la 
pressió del mercat d’inversions de pisos vinculats al turisme. 

Una estratègia de nou habitatge que aprofiti els valors i interès paisatgístic 
del barri, que valori la fragmentació i les condicions de mixticitat i varietat 
que ofereix la mitgera i basada en la diversitat de programes i operadors.



211

4- A més, la transformació i densificació d’un barri central, com el Poblenou 
industrial a Barcelona, és un tema d’actualitat per a moltes ciutats del món. 
Quinze anys de polítiques sobre el sector permeten fer un cert balanç. Vam 
comprovar que en el procés d’implantació s’ha anat adaptant i s’han consi-
derat progressivament valors patrimonials i criteris ambientals que sembla-
ven irrellevants en un primer moment. L’esforç per adaptar a les condicions 
i criteris urbanístics canviants és el més interessant d’un pla que tenia entre 
altres objectius apostar per la implantació d’empreses vinculades al sector 
tecnològic, d’aquí el del @. Els inicis del 22” coincideixen amb els anys en 
què es va obrir la Diagonal fins al mar i es va construir el paisatge de blocs 
i torres al voltant de Diagonal Mar i el conjunt del Fòrum. Uns anys en els 
que la direcció de l’urbanisme de Barcelona estava centrada en la il·lusió 
de continuar la estel·la del 92 i seguir a llevant amb la mateixa tònica de 
tabula rasa, no atorgant cap valor al texixt industrial i menys encara ima-
ginant que podira ser atractiu econòmicament. Encara menys imaginaven 
que els sectors que reclamaven més atenció al patrimoni o protecció per 
les activitats industrials o artesanals serien majoritàries uns anys més tard 
a totes les grans ciutats. I considerats com a motors del progrés econòmic 
de la ciutat. La sensibilitat cap al patrimoni industrial, cap a la seva arqui-
tectura però també cap als seus continguts han canviat. El que semblava 
una lluita de nostàlgics enfront de la modernitat es veu avui d’una altra 
manera.

En el futur sabrem si el procés iniciat ara fa 15 anys ha afavorit realment 
la instal·lació d’un centre tecnològic emergent o si a més hem facilitat la 
dissolució d’un teixit industrial que no ha estat substituït. Però la crisi va 
contribuir a frenar el procés implacable de substitució i actualment aquest 
sector és un dels àmbit amb mes capacitat per incorporar nous habitatges, 
els usos i necessitats del barri però també de la gran Barcelona. Un sector 
on els usos puguin conviure superant la antigues premises de la ciutat 
zonificada.

Perquè actualment no sabem si per al futur de la nostra economia és més 
rellevant una empresa que distribueixi programari o un excel·lent ferrer 
o envernissador. Les naus i edificis precaris de Poble Nou albergaven 
nombrosos tallers, empreses petites i oficis menors. I ens assalten algunes 
preguntes: És interessant i econòmicament viable una cultura urbana que 
fomenti exclusivament la tecnologia i activitats de gestió relegant la ca-
pacitat creativa que comporta qualsevol activitat industrial o artesana? És 
interessant fomentar una ciutat que externalitzi tota la producció? És lògic 
segregar activitats a sectors especialitzats com si encara tractéssim amb 
indústria perillosa i contaminant? No és més interessant, còmoda i viable 



212

una ciutat on les activitats productives es barregin amb les de servei? Quin 
interès o lògica té enviar al fuster o el taller d’arts gràfiques a un polígon in-
dustrial? Sovint el teixit industrial és sensible a aquests canvis forçats i, com 
a Can Batlló, en el trasllat poden perdre massa esforços, massa empreses. 
Però això és una altra qüestió. Els efectes que el planejament ha comportat  
en aquests àmbits queda per a l’estudi de futurs investigadors.

En el cas del 22 @ la persistent pressió veïnal, des de Can Ricard o l’Es-
cocesa, van servir per modificar substancialment un procés de substitu-
ció física i humana implacable. En qualsevol cas, els equilibris que s’han 
realitzat en aquests 15 anys d’aplicació del planejament han permès parar 
l’enderrocament de molts edificis i naus d’interès i s’ha fomentat la diversi-
tat en les activitats de nova implantació. Com dèiem, la crisi de la construc-
ció ha estat un aliat.

Avui queda pendent recuperar la continuïtat de la geometria bàsica de la 
traça diagonal de la carretera de Mataró-PereIV, millorar la connectivitat 
que reclamen les activitats recent instal·lades al districte i apostar de nou 
per una intervenció més fragmentada dels projectes que deixi més llibertat i 
fomenti la diversitat d’usos i d’operadors.

Al 22@ s’ha fomentat la continuïtat de carrers, han aparegut edificis i ac-
tivitats clau per a Barcelona. Es tracta probablement de l’esforç continuat 
més interessant de transformació urbanística que necessàriament ha anat 
adaptant-se als criteris i requeriments variables.

Avui podem imaginar un 22@ més a prop de la ciutat central, amb una 
nova avinguda no interrompuda per cap Parc, la vella carretera de Mataró- 
Pere IV, i on pugui inserir-se nou habitatge de mesura i promoció variada 
que afavoreixi una ciutat més mixta i barrejada, que extengui les condicions 
d’igualtat.

(1) Vegeu “Reflexions entorn de la Consulta Poblenou. AREA ESTRATEGiCA PERU-PERE IV. 
LLEVANT. AJUNTAMENT DE BARCELONA”, Desembre 1999. Arquitectes: Josep Parcerisa / 
Maria Rubert 
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Parc del Centre del Poblenou, una crítica urbanística
Salvador Clarós, president de la Taula Eix Pere IV.

Article publicat a Biblio 3W, REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIA-
LES, Vol. XIII, nº 805, 15 de desembre de 2008

Als anys 90, l’ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial per a 
l’Obertura de la Diagonal des de les Glòries fins el Besòs, en el qual es 
contemplava una gran zona verda a meitat de recorregut, a la intersecció 
dels traçats de la Diagonal i de Pere IV. El procés d’execució de l’obertu-
ra i urbanització de l’avinguda va ser llarg i acabà coincidint, entrats els 
2000, amb el pla urbanístic Per a la transformació de les àrees industrials 
del Poblenou, conegut com el Pla 22@. Ambdós plans completaven la 
gran transformació del llevant de Barcelona: el primer donava continuïtat 
a la malla Cerdà fins el Besòs, i el segon fixava els usos d’una nova àrea 
d’activitat econòmica d’acord amb la revolució tecnològica de la digitalitza-
ció i internet, integrant el Poblenou de ple dret al centre urbà. Mancà però 
una visió integrada i de conjunt de tota la zona del Poblenou. Ignorant-se 
mútuament i sense els necessaris estudis previs d’impacte, de mobilitat, de 
paisatge urbà, de patrimoni... cada pla va anar pel seu costat.

L’emplaçament previst pel Parc del Centre, just a l’encreuament estratè-
gic de la Diagonal amb Pere IV, era precisament el nou centre i el nou pol 
articulador que no es va percebre com a tal perquè la mirada de l’urbanista 
va planar distant i fragmentada sobre la zona sense apreciar suficientment 
el relleu social i els valors d’un teixit urbà amb referents estructurants de 
primer ordre com el patrimoni fabril, el traçat històric de la vella carretera 
de Mataró, junt amb l’articulació de la ciutat fabril amb el casc antic del vell 
Poblenou entorn de l’eix de la Rambla i la barriada del Taulat. A la mio-
pia urbanística se li va sumar poca ambició per bastir un espai públic de 
veritable qualitat, i el resultat, obra de l’arquitecte Jean Nouvel, acabà en 
un inesperat arxipèlag d’illetes envoltades de murs vegetals que no està 
a l’altura del rol urbanístic de màxima centralitat que es deriva de la seva 
privilegiada posició.

El Parc del Centre del Poblenou, obra vinculada a la obertura de la Diago-
nal entre les Glòries i el Besòs i a la gran transformació urbana del Poble-
nou, va culminar, l’abril de 2008, un llarg procés de planejament i execució. 
El parc és el resultat dels sòls de cessió per a zona verda de diferents 
unitats d’actuació del pla urbanístic d’obertura de la Diagonal, que com-
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portà l’expropiació de velles i obsoletes indústries, però també altres teixits 
urbans entorn de Pere IV, amb gran impacte en el paisatge històric del 
Poblenou, sobretot el de Pere IV.

El procés de gestió urbanística s’allargà fins els primers anys del nou segle 
enmig d’un munt de contenciosos que en retardaren l’execució. Però no 
fou aquesta l’única raó de l’endarreriment: la relativament gran extensió de 
la zona verda prevista (unes 6 hectàrees) en un emplaçament emblemàtic 
com aquell generava un problema de pèrdua de densitat i de dispersió, 
alhora que feia difícil resoldre al mateix temps les necessitats vials. Se 
succeïren algunes propostes que no acabaren de convèncer ningú. Mentre 
tant i en el decurs del planejament, veié també la llum la darrera gran 
intervenció per a la transformació de les àrees industrials del Poblenou -el 
pla 22@- que se superposaria tant en l’espai com en el temps a l’obertura 
de la Diagonal. El recosit urbà que s’anava teixint gràcies a la penetració 
dels carrers de l’eixample en el Poblenou, hauria aconsellat redefinir criteris 
de connectivitat i sobretot d’articulació i de cohesió de tot el conjunt. Però 
llavors s’improvitzà sobre la marxa.

Mentre els urbanistes rumiaven com resoldre aquelles quasi sis hectàrees 
entre zona verda i vials, altres peces del puzle del Poblenou s’anaven po-
sant també en qüestió. En concret, es replantejava l’adjacent pla de millora 
urbana de la Unitat 1 del Parc Central de la MPGM22@ amb el fi d’incor-
porar al planejament la fàbrica de Can Ricart i els antics tallers Oliva Artés, 
dues peces del patrimoni industrial, àrduament reivindicats per la insistent 
pressió ciutadana, que proporcionarien alguns referents culturals i urba-
nístics tal com demandava aquella situació de caos provocada per una 
demolició excessiva i per la falta d’idees estructurants.

L’encàrrec a Jean Nouvel
En constatar que hi havia mala peça al teler, l’alcalde Joan Clos va fer 
aposta per l’arquitecte Jean Nouvel, enlloc de fer-la per la obra. Nouvel va 
donar prioritat a la seva imaginació i fantasia creativa abans que a l’encaix 
del parc en el context urbà. No va tenir en compte que, per la seva posició 
en la malla urbana del Poblenou, el parc havia de jugar el rol de gran plaça 
cèntrica amb la missió d’atraure l’entorn en comptes defensar-se’n. En con-
seqüència no es podia limitar a ser un bonic jardí botànic, o un espai urbà 
de recés sinó que, en la seva concepció, havia d’esdevenir un sistema viu 
i complex articulador de la malla central del Poblenou. Però l’arquitecte de 
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moda en aquell moment va concebre una obra que brillés per si mateixa al 
marge de la ciutat. El resultat final i el cost de la proesa urbanística (més de 
20 milions d’euros) no compensa ni de bon tros la manca de rol articulador 
que calia haver prioritzat.

Un parc emmurallat
Nouvel va concebre quatre microplaces que tan sols assoleixen la catego-
ria de parc per addició, amb l’inconvenient d’estar separades pels carrers 
de Cristobal de Moura i d’Espronceda. Estan concebudes cada una d’elles 
com a unitats independents d’un arxipèlag selvàtic i irreal. El mateix Jean 
Nouvel va explicar que els murs de formigó coberts de vegetació que 
empresonen les places son per aïllar i protegir el ciutadà del soroll i de 
l’impacte visual dels carrers que l’envolten.
 
L’absurd arxipèlag vegetal dóna l’esquena a la ciutat i es desentén dels 
futurs equipaments a tocar del conjunt patrimonial de primer ordre que 
és Can Ricart. Interromp el traçat de Pere IV, tal vegada l’única via que el 
travessa que calia mantenir per la importància de la seva traça històrica 
i referencial. I, per si fos poc despropòsit, ignora també la metropolita-
na avinguda Diagonal, a la qual el pretès parc hi contraposa una façana 
semblant a la d’un cementiri de més de 300 metres interromputs únicament 
pels carrers que el travessen.  

La Diagonal que no dialoga amb el barri
El resultant Parc del Centre del Poblenou evidencia una falta de reflexió 
sobre com resoldre aquell centre geomètric del Poblenou. L’obertura de 
la Diagonal havia de respondre a alguna cosa més que a l’obsessió per 
perllongar i completar l’avinguda fins al mar. El planejament urbanístic 
hauria d’haver encarat en primer lloc la necessitat d’una Diagonal menys 
encamisada, més extravertida i dialogant, buscant l’orientació mar-mun-
tanya, que és la bona. És ben sabut que, en aquesta zona, espais públics 
com la Rambla Prim o la Rambla del Poblenou gaudeixen d’un extraordinari 
dinamisme, difícil d’explicar si no és per la seva simplicitat i per una lògica 
barcelonina d’orientació espacial, que és precisament i per oposició, la 
mateixa lògica que aboca al fracàs altres direccions perpendiculars com la 
de l’avinguda Icària, el passeig Taulat o el de Garcia Faria. 

La nova Diagonal, que va des de les Glòries fins el Fòrum, peca de poca 
permeabilitat en el sentit mar-muntanya, generant diversos murs infranque-
jables al llarg d’aquell recorregut. El primer, que té més de 200 metres de 
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llarg, és el que determina el perímetre del recinte comercial de les Glòries. 
A l’extrem contrari, a la zona Fòrum i a continuació de l’hotel Princess, el 
centre comercial de Diagonal Mar projecta un mur de 300 metres per la 
banda sud-est de l’avinguda. A continuació, però a la banda muntanya, s’hi 
troba una nova muralla de més de 300 metres de llarg: son els edificis d’ha-
bitatges cooperatius de Diagonal Mar construïts en els anys 60. La nova 
muralla del Parc del Centre, també amb 300 metres de llarg, condemna 
definitivament la Diagonal al paper de corredor i alhora barrera arquitectò-
nica que separa enlloc d’unir vells i nous teixits urbans. Aquesta caracterís-
tica segregacionista és una constant en tota l’avinguda des de les Glòries 
fins el Besòs, quan el més lògic hauria estat projectar la gran zona verda 
del centre del Poblenou en la direcció mar-muntanya, englobant els equi-
paments culturals de Can Ricart per obtenir un espai verd amb activitats 
i vida pròpia. Un espai públic pensat per a ser transitat, per irradiar i per 
comunicar entre les dues vessants de l’avinguda. Per connectar, en definiti-
va, enlloc d’aïllar.

Ara que per fi s’ha reconegut el principalíssim rol de Pere IV com a eix 
estructurador dels barris al nord de Les Glòries, seria hora de recuperar el 
seu traçat pel Parc del Centre, i alhora començar a desmuntar els murs per 
fer d’aquell espai un pol central amb capacitat per articular la vida que hi 
ha al voltant, enlloc de fer de refugi. Hi ajudaran molt els equipaments ac-
tualment funcionant del Muhba-Oliva Artés, els tallers d’artistes Hangar i els 
altres equipaments de Can Ricart, a l’espera que aquell conjunt patrimonial 
allotgi definitivament el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la 
Universitat de Barcelona. 
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