
 

L’Àmbit de Carles Buigas, estratègies de regeneració urbana 

L'àmbit de l'Avinguda Carles Buïgas de Salou és una zona urbana amb greus problemes de 
mobilitat i degradació del teixit comercial i residencial. La intensa activitat turística de l'àmbit té 
com a conseqüència una difícil convivència amb la residència permanent, així com una forta 
especialització i estacionalitat del comerç. El punt de partida és un espai urbà de molt baixa 
qualitat sotmès a un elevat estrès d'ús a l'estiu i baixa o nul·la activitat a l'hivern. L'estacionalitat 
residencial i comercial, converteix la zona en un espai poc atractiu per establir residències 
habituals tant per la manca de serveis i equipaments bàsics en temporada baixa, com per les 
externalitats negatives que ocasiona la massificació de visitants en temporada alta.

Des de l'any 2013 fins el 2018, el grup format per investigadors de la Escola d’Arquitectura de la 
URV i UPC vàrem treballar en l’anàlisi, diagnòstic i elaboració de propostes per a la regeneració 
de l'àrea de Carles Buigas mitjançant un conveni de transferència tecnològica amb l'Ajuntament 
de Salou.  A causa de la manca de referents previs, casos similars coneguts, i el desconeixement 
dels processos urbans que havien motivat la degradació de la zona, vàrem iniciar l’estudi amb una 
metodologia d’anàlisi que ens va permetre familiaritzar-nos amb un context i una problemàtica que 
ens era desconeguda, i d’altra banda elaborar hipòtesi sobre les causes del procés de degradació 
urbana. El treball es va organitzar a partir de tres escales espaials que van fer possible la 
comprensió del lloc des d'una mirada macro, el lloc a escala territorial, fins a una mirada micro, 
l'àmbit d’estudi. El resultat va ser un seguit de propostes d’intervenció classificades segons uns 
paràmetres (actors implicats, costos, temps d’execució, …) que facilitarien la seva aplicació o 
priorització als gestors urbans municipals. 

A l’estiu de 2017, amb la finalitat de testar l'acceptació popular i analitzar in situ algunes de les 
solucions plantejades a l'Ajuntament sobre l'ús de l'espai urbà i comercial, es va proposar 
l'execució d'una prova pilot, prèvia a la redacció d'una proposta definitiva de renovació de 
l’Avinguda de Carles Buigas. Aquest carrer, artèria principal d'aquesta zona d'especialització 
turística, està sotmès a una gran pressió comercial i la tolerància administrativa envers el privat ha 
permès que l'espai intermedi entre l'edificació i la vorera hagi estat ocupat per l'extensió del 
comerç, modificant d'aquesta manera la secció del vial i condicionant substancialment la qualitat 
de l’espai.

El plantejament fonamental de la intervenció temporal fou invertir la prioritat habitual, donant 
preferència al vianant davant del vehicle, i al mateix temps festejar la transformació del carrer fent 
partícips als ciutadans d'aquest canvi. Es tracta d'una acció que pretén fer visible amb pocs 
recursos una nova forma d'ocupació de l'espai més enllà dels límits preestablerts. Tenint en 



compte la temporalitat i l'ús efímer de la intervenció, es va decidir treballar amb pocs elements  i 
molt econòmics (pintura, bidons i llums) i amb el color groc per ser el color empreat per la 
senyalització d’obres a l’espai públic. 

Aquest treball, tan teòric com experimental, fruit de la col·laboració entre l’Administració Pública 
local i la Universitat, ens ha permès posar de relleu aspectes fonamentals a tenir en compte en el 
desenvolupament i gestió urbana d’àrees d’alta especialització turística. Malgrat l’esforç i 
l'aprenentatge conjunt, que se'ns dubte ja té rellevància a nivell teòric, voldriem fer constar les 
dificultats per abordar projectes reals, valents i innovadors que signifiquin un canvi rellevant a 
zones urbanes consolidades i especialitzades sotmeses a fortes pressions economiques i a on 
conviuen actors amb interessos contraposats i desigual pes polític. La manca de compromís 
polític, així com de implicació i coordinació entre els agents implicats, dona com a resultat obres 
convencionals, sense aportacions innovadores que puguin aportar avanços substancials en la 
organització urbana. El resultat d’aquest procès de recerca vol posar de manifest la necesitat 
d’aplicar noves eines de gestió, que possin en valor i permetin desenvolupar, projectes d’interès 
comunitari malgrat el seu risc polític.
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