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Les necessitats socials tenen un fonament antropològic; son oposades i complementaries 

a un temps, comprenen la necessitat de seguretat i la d’obertura, de certesa i d’aventu-

ra, d’organització del treball i del joc, les necessitats de previsió i imprevisió, d’unitat i 

de diferència, d’aïllament i de trobada, d’intercanvis i d’intervencions, d’independència i 

de comunicació [...] de veure, escoltar, tocar i assaborir la necessitat de reunir aquestes 

percepcions en un «món». A aquestes necessitats antropològiques elaborades socialment 

se’ls afegeixen altres necessitats específiques que no satisfan els equipaments comercials i 

culturals i que els urbanistes no tenen en especial consideració. [...]

No serien aquestes unes necessitats urbanes específiques de llocs qualificats, llocs de si-

multaneïtat i de trobada, llocs en que l’intercanvi substituiria al valor de canvi, al comerç 

i al benefici? No hi hauria també necessitat de temps per aquestes trobades i per aquests 

intercanvis?

HENRI LEFEBVRE, El derecho a la ciudad, 1968.



Resum

El present treball és un estudi de recerca sobre l’ús sociocultural de l’espai públic utilitzant els 
elements de mobiliari urbà com a eina d’anàlisi. Concretament, es farà referència a tots aquells 
elements que proporicionin seients: bancs, cadires, banques i banquetes.

S’estructura en tres blocs principals:

El primer bloc, I. Introducció i definicions, presenta la justificació i motivació del treball, l’hi-
pòtesi, els objectius i la descripció de la metodologia utilitzada i un breu resum de la cronologia. 
D’altra banda, es posarà en context al voltant del marc teòric, temàtic i espacial.

El segon bloc, II. Anàlisi i casos d’estudi, conté el cos principal del treball i és on es desenvolupa 
la recerca. Primerament, es classifica i es descriuen les tipologies de seients al voltant de les quals 
s’estructura el treball (mobiliari ubrà municipal, de terrasses i informal) i es localitzen gràfica-
ment sobre un plànol d’ubicació. Seguidament, s’avaluaren tres casos d’estudi elegits segons la 
representativitat de les tipologies anteriorment definides (Plaça de Josep Mª Folch i Torres, Jar-
dins del Dr. Fleming i Carrer de la Riera Baixa) per tal de comparar l’ús de l’espai públic segons 
els elements de mobiliari urbà. Aquesta avaluació es fa des d’uns criteris i impactes comuns en 
tots els casos d’estudi.

El tercer i últim bloc, III. Conclusions, presenta els resultats obtinguts per les tres tipologies de 
mobiliari analitzades (mobiliari urbà municipal, de terrasses i informal) i la comparativa dels tres 
casos d’estudi representatius (Plaça de Josep Mª Folch i Torres, Jardins del Dr. Fleming i Carrer 
de la Riera Baixa). Des d’aquestes conclusions, es fa una crítica amb el propòsit de valorar els re-
sultats obtinguts de l’estudi. Per acabar, es suggereix una breu proposta estratègica amb possibles 
línies d’actuació per tal de solucionar els problemes detectats i potenciar les virtuts que els seients 
aporten a l’espai públic.

Paraules clau

Mobiliari urbà, espai públic, seients, mobiliari informal, activitat sociocultural, 
teixit urbà, teixit social, xarxa veïnal, necessitats físiques, necessitats socials.
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I. Introducció i definicions.
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III. Conclusions

I. Introducció 
i definicions.

En aquest primer bloc introductori es contextualitzaran els orígens 
del treball  i es matisaran conceptes que apareixen al llarg del des-
envolupament de l’estudi. 

Es divideix en dos apartats:
1. Introducció, on  s’exposen les inquietuds personals que han 
portat a realitzar aquest treball, hipòtesi, l’objectiu general i els ob-
jectius específics , i es presenta la metodologia d’estudi.
2. Definició del marc teòric, temàtic i espacial, on es justi-
ficarà l’estudi des d’aquestes tres esferes.
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I. Introducció i definicions.

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Justificació i encaix dins dels estudis.

Les inquietuds personals que m’han portat a realitzar aquest treball d’investigació s’han desen-
volupat majoritàriament durant aquest darrer curs 2020-2021, en el que he estat estudiant del 
Taller Temàtic d’Arquitectes de Capçalera. L’eix del curs ha estat el col·lectiu de gent gran, posant 
el focus en les experiències des de l’habitatge a la ciutat i en com l’arquitectura i el disseny dels 
espais urbans son una eina capaç de millorar la qualitat de vida d’aquest aquest col·lectiu tantes 
vegades invisibilitzat.

Durant el primer quadrimestre neix A la Fresca, un projecte dissenyat i impulsat per la Júlia 
Duran, la Carmen Chacón i la Roser Roca, estudiants del Taller Temàtic d’Arquitectes de Capçale-
ra. A la Fresca és un projecte d’acció comunitària amb l’objectiu de fomentar la reapropiació 
de l’espai urbà per part de les veïnes i entitats dels barris de Barcelona. Des d’un àmbit d’arqui-
tectura ecofeminista, es proposen nous espais de relació i descans per donar resposta a unes 
necessitats bàsiques no resoltes avui en dia a la via pública, posant la vida al centre com a motiu 
principal del projecte.

Des de A la Fresca treballem en el disseny de nou mobiliari urbà mòbil vinculat al comerç 
local i de proximitat, per tal de visibilitzar-lo i oferir a la ciutadania una opció preferent de com-
pra. Apostem per treballar amb el comerç a petita escala i les entitats de la zona d’actuació, su-
mant-nos a iniciatives ja existents i autogestionades per tal de fomentar la xarxa veïnal i buscar la 
creació de noves relacions i sinèrgies entre els agents actius al barri.
A partir d’un estudi previ realitzat durant el mes d’octubre de 2020 a gent gran resident o usuària 
habitual del districte de Ciutat Vella sobre l’espai públic, vàrem detectar quatre principals carèn-
cies: verd urbà, banys públics, sensació de seguretat i espais de descans. Tenint en compte aques-
tes necessitats, sorgeix la idea de treballar a partir del mobiliari urbà. Aquests elements son fo-
namentals per tal de millorar la qualitat de l’espai públic i facilitar els recorreguts diaris de les 
veïnes, especialment si tenen alguna dificultat de mobilitat. D’altra banda, també son eines d’em-
poderament veïnal i generen espais de relacions socials que transformen el carrer en un espai 
actiu i habitat. D’aquesta manera, es genera una vigilància passiva entre veïnes que augmenta la 
sensació de seguretat.

L’objectiu principal del projecte és satisfer aquesta necessitat amb nou mobiliari urbà mòbil. A 
partir de la creació de nous espais de descans i relació, es busca fomentar els vincles afectius in-
tergeneracionals mitjançant la realització d’activitats participatives, des de tallers de construcció 
del mateix mobiliari urbà en qüestió fins a la incorporació d’elements de joc i la possibilitat d’ofe-
rir un espai d’estada i repòs als carrers.

Fig.1: Moble del projecte A la Fresca.

Fig.2: Mercat al Carrer Riera Baixa.
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Actualment, A la Fresca segueix actiu i ampliant el seu àmbit d’actuació a diferents punts del 
Raval. El desenvolupament de la primera prova pilot ha deixat molts fronts d’investigació oberts. 
Un d’ells, i el que ha suposat més entrebancs a l’hora de materialitzar el projecte, és aconseguir els 
permisos d’ocupació de la via pública per aquest tipus de mobiliari. Després de vàries recerques 
s’ha arribat a la conclusió de que no existeix un permís específic per ocupar la via pública amb 
mobiliari urbà mòbil privat, d’ús comunitari i sense finalitats lucratives.

El següent treball és un complement del projecte A la Fresca, que serà d’utilitat per tal de jus-
tificar l’existència d’aquest mobiliari alternatiu i comparar-lo amb el ja existent dins l’àmbit d’ac-
tuació: el barri del Raval.
Els resultats i conclusions d’aquest treball es podran tenir en compte a l’hora de dissenyar les 
properes ampliacions del projecte, així com els nous àmbits d’actuació, els paràmetres a tenir en 
compte per a la ubicació o al disseny, entre altres criteris i impactes que s’avaluaran.

1.2 Detecció de problema i formulació d’hipòtesi.

Amb el pas del temps, l’espai públic a les ciutats ha passat de ser un lloc habitat i de relació entre 
les veïnes per ser un espai cada vegada més privatitzat i regit per uns codis de conducta (tan legals 
com socials) que en limiten el seu ús.
Això es reflexa en varis aspectes, entre els quals hi ha la imposició d’un límit a la llibertat de 
comportament i expressió a l’espai públic, de manera que queden invisibilitzades les veus de la 
pluralitat; i la regulació de les activitats que es porten a terme en aquest espai, per la qual cosa es 
dissol la mixtura d’usos que aporta riquesa a la ciutat.
Aquests dos fets fan que sigui més difícil traslladar la vida social a l’espai públic, la generació de 
vincles entre les veïnes, l’empoderament i la creació o manteniment de d’un imaginari col·lectiu 
i d’identitat.

Un dels elements clau a l’hora d’habitar l’espai públic és el mobiliari urbà. Aquest actua com a 
suport físic de l’estar a la via pública, transformant-la en un lloc on romandre i no només on tran-
sitar.
No obstant, a zones amb un teixit urbà dens i complex és difícil trobar varietat d’elements de mo-
biliari urbà que permetin romandre a l’espai públic, és a dir, seients. Son escassos els espais que 
disposen de les dimensions suficients per permetre la ubicació d’elements fixes sense que suposin 
un destorb a la via pública, ja sigui per obstaculitzar el pas a vehicles d’emergència o per dificul-
tar-ne l’accessibilitat.

Fig.3: Mobiliari urbà d’A la Fresca al mercat al Carrer Riera Baixa.

Fig.4: Mobiliari urbà d’A la Fresca al mercat al Carrer Riera Baixa.
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1.3 Objectius.

L’objectiu general del treball és aconseguir una imatge del territori que sigui un reflex de les 
diferents realitats coexistents: la ciutat funcional, vinculada als element dissenyats i predefinits 
segons una finalitat concreta; i la ciutat percebuda, vinculada a les experiències i pràctiques quo-
tidianes de les persones que l’habiten.

Per assolir aquest objectiu caldrà definir quin sobre quin factor de l’espai públic es portarà a ter-
me l’anàlisi. El present estudi posarà el focus en el mobiliari urbà, per ser un element condicio-
nant en l’activitat a la via pública.

Es fixen tres objectius específics que es resoldran durant el desenvolupament del treball:

• Fer una classificació general sobre les tipologies de mobiliari urbà presents a la via 
pública, descrivint els seus paràmetres de col·locació i les ubicacions dins l’àmbit d’ac-
tuació.

• Mitjançant documentació gràfica, visualitzar detalladament diferents casos d’estudi 
representatius dins l’àmbit d’actuació per veure quin tipus de mobiliari urbà s’hi troba.

• Analitzar, per a cada un dels casos d’estudi elegits, les diferents tipologies i models de 
mobiliari urbà per tal de veure quin tipus de relació tenen amb l’activitat i l’impacte 
que generen.

Finalment, i per completar l’estudi, es farà una crítica que donarà peu a una proposta estratè-
gica a partir de les conclusions obtingudes sobre els casos d’estudi analitzats.

Per tal de fer més clar i entenedor el desenvolupament del treball, s’aclareixen els següents con-
ceptes:
Àmbit d’estudi: és el barri sobre el qual es desenvoluparà l’estudi, el Raval.
Casos d’estudi: son les zones acotades, ubicades dins l’àmbit d’estudi, que s’elegiran per la seva 
representativitat i s’analitzaran de forma detallada a l’apartat 4. Casos d’estudi. 

Detecció d'un problema

HIPÒTESI
El mobiliari urbà és un element clau a l'hora d'habitar

l'espai públic. Actua com a suport físic de l'estar a la

via pública, transformant-la en un lloc on romandre i

no només on transitar.

OBJECTIU
GENERAL

Objectius específics

Tipologies
Casos

d'estudi
Impactes

1 2 3
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1.4 Metodologia i cronologia

El desenvolupament del treball es farà a partir d’una mescla entre recerques teòriques i bibliogrà-
fiques i treball de camp. Cronològicament, es dividirà en les següents fases:

1. CLASSIFICAR
Establir una classificació general del mobiliari urbà que servirà per establir els ele-
ments de referència al llarg del treball i alhora estructurar l’anàlisi i els casos d’estudi.

2. DEFINIR
A partir d’aquesta classificació, fer una recerca sobre els paràmetres reguladors vigents 
d’aquests elements a l’espai públic a caràcter general.

3. LOCALITZAR
Establir diferents casos d’estudi en funció de la seva idoneïtat en quan a representació 
característica de les tipologies de mobiliari urbà definides anteriorment.
Aquesta selecció es farà a partir de treball de camp, observant les realitats físiques i 
socials dels espais de l’àmbit d’estudi i la relació que tenen amb el mobiliari urbà que 
s’hi troba.

4. DIAGNOSTICAR
Un cop establerts els casos d’estudi caldrà documentar detelladament els models de 
mobiliari urbà que l’habiten, així com la seva ubicació respecte el barri i l’àmbit d’es-
tudi. Es farà un inventari dels elements en qüestió des de la classificació definida an-
teriorment.

5. AVALUAR
Analitzar, observar i recollir informació sobre l’activitat que generen els elements de 
mobiliari urbà i l’ús que se’n fa. S’avaluaran segons diferents tipus d’impactes, els quals 
hauran estat definits amb anterioritat per tal que siguin comuns a tots els casos d’estu-
di i poder fer una millor comparació.

6. COMPARAR
Havent estudiat les tipologies i dissenys de mobiliari urbà i avaluat els impactes que 
generen, es podrà procedir a fer una comparació dels resultats obtinguts dels diferents 
casos d’estudi. Aquesta comparació serà un contrast que tindrà en compte tan la distri-
bució espacial com els impactes avaluats.

CLASSIFICAR

DEFINIR
2

3

LO
C
A
LITZA

R

4

COMPARAR

DIAGN STICAR

A
V
A
LU
A
R

5

6

1
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I. Introducció i definicions.

2. MARC TEÒRIC, TEMÀTIC I 
ESPACIAL
2.1 Definició del marc teòric

L’espai públic comú no hauria de ser el resultat d’un consens, el qual estarà a favor de les 

majories però no de les pluralitats, sinó un espai no excloent. Com és una ciutat no ex-

cloent, compatible amb el comú i que deixa lloc a l’acció i l’emergència?

XAVIER ANTICH, La ciutat del dissens, 2013.

Al llarg del meu pas per l’ETSAB he tingut la sort de gaudir d’assignatures i professorat que m’han 
apropat a lectures, estudis i teories des d’una mirada molt àmplia. Molts d’aquests referents m’han 
despertat inquietuds personals que m’han fet entendre l’arquitectura més enllà dels estudis uni-
versitaris, com una eina present al dia a dia de la realitat humana.

Entenc que la finalitat màxima de l’arquitectura és l’adequació de l’espai per tal de que pugui ser 
habitat per les persones, sempre suposant una millora pel medi que l’envolta, tant social com 
natural.

L’arquitectura com a eina transformadora social s’alimenta de les sinèrgies amb l’antropologia, 
la sociologia i la psicologia i la política. Aquestes disciplines, que aparentment poden semblar 
allunyades de l’arquitectura, esdevenen primordials a l’hora d’entendre com s’habiten els espais, 
detectar les problemàtiques existents, dissenyar projectes que hi donin resposta i construir una 
arquitectura socialment sostenible i enriquidora.

Tant la motivació prèvia com la crítica personal que conclou el treball s’alimenta de les reflexions 
sobre l’arquitectura i l’espai públic que neixen en les lectures d’autors i autores que no exerceixen 
en arquitectura però que teoritzen sobre aquesta des d’altres disciplines i suggereixen propostes 
tant o més vàlides que les d’arquitectes o urbanistes titulats, entre els quals l’antropòleg Manuel 
Delgado (Barcelona, 1956), la periodista i activista Jane Jacobs (EEUU, 1916-2006) i el filòsof i 
sociòleg francès Henri Lefebvre (França, 1901-1991).

ARQUITECTURA URBANISME

ANTROPOLOGIA

P O L Í T I C A
S O C I O L O G I A

P S I C O L O G I A
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2.2 Definició del marc temàtic

El conjunt d’elements urbans que configuren la via pública son rellevants a l’hora de dotar l’espai 
d’identitat característica i que esdevingui lloc de trobada i de convivència per a les veïnes.
Es reconeix una àmplia varietat d’elements urbans a la ciutat, classificats segons les seves presta-
cions i serveix en els següents grans grups1:

• Grup 1. Urbanització: vorades, guals, paviments, escocells, reixes i tapes.
• Grup 2. Seguretat: baranes, pilones, xinxetes, tanques i elements de ventilació
• Grup 3. Comunicació: senyalització, publicitat i informació.
• Grup 4. Il·luminació: suports , lluminàries i quadres de control d’enllumenat.
• Grup 5. Arbrat viari: arbres i palmeres.
• Grup 6. Mobiliari urbà: bancs, jardineres, papereres, fonts, mòduls per a bicicletes i 

jocs infantils.
• Grup 7. Serveis: transport públic, telefonia, telecomunicacions, correus, neteja, etc.

El present treball pren com a element d’anàlisi el Grup 6. Mobiliari urbà, dels quals es farà re-
ferència únicament als bancs i s’afegeixen també les taules i les cadires, no contemplades en l’an-
terior classificació.

Posar el focus en el mobiliari urbà, concretament els bancs, taules i cadires, és visibilitzar-los com 
a elements fonamentals per gaudir d’un espai públic de qualitat que garanteixi les necessitats de 
les veïnes que l’habiten:
Per una banda, les necessitats socials i de relació que ens caracteritzen com a societat. L’espai 
públic és i ha estat el principal escenari de relacions socials, fins al punt que s’ha convertit en un 
fet característic i identitari de la nostra cultura.
D’altra banda, les necessitats físiques de les persones que habiten l’espai i que en fan ús. L’exis-
tència de mobiliari urbà és imprescindible per tal de garantir la seguretat de les persones que es 
desplacen a peu pel barri. En un context com l’actual, on defensar la prioritat dels vianants per 
davant de vehicles privats motoritzats a la via pública és un tema urgent per fer una ciutat més 
habitable i sostenible, cal posar èmfasi en la importància dels espais de descans. Aquests son im-
prescindibles tant per a les persones amb discapacitats físiques com per a tothom que, en certs 
moments puntuals, li puguin ser de necessitat.

1 Segons el document Instrucció Relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona

ELEMENTS
URBANS

Ur b an i t z ac
ió

S e g u r e t a
t

C omu n i c a c
ió

I l · l umi nac
i ó

Arbr a t  v i ar i

M

ob i l i a r i  u r bà

S

e r v e i s
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2.3 Definició del marc espacial

L’estudi es centra al barri del Raval de Barcelona. El motiu d’elecció d’aquest àmbit d’actuació és 
complementar el projecte A la Fresca, que té lloc precisament en aquest barri. L’estudi que es 
desenvoluparà en aquest treball aportarà a A la Fresca una mirada més àmplia, incloent inves-
tigació sobre altres tipologies de mobiliari urbà que no s’han contemplat durant el desenvolupa-
ment del projecte (mobiliari fix i terrasses).  

El Raval és un dels quatre barris que conformen el Districte de Ciutat Vella, juntament amb el 
Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere i Santa Caterina i la Ribera. Aquest districte de més de 100.000 
habitants concentra fins a un 6,4% de la població total de la ciutat de Barcelona. És també el dis-
tricte amb l’esperança de vida més baixa i l’índex de solitud de la gent gran més alt de la ciutat. El 
percentatge de població estrangera és també és el més alt de la ciutat, amb un 49,3%.2

Pel que fa el medi urbà, el districte de Ciutat Vella és el que disposa de més superfície de zones i 
carrers amb prioritat de vianants, sumant un total de 28,6ha i suposant un 16,7% del total de la 
ciutat de Barcelona. D’altra banda, pel que fa al verd urbà es situa per sota la mitjana, amb una 
superfície de 6,3 m2 per habitant (sent 7,2 m2 la mitjana de la ciutat). Aquesta xifra inclou la su-
perfície de 17,4ha del Parc de la Ciutadella, de manera que és poc representativa de la realitat del 
barri del Raval, el qual es troba a una distància aproximada de 1,2km del parc.3

Amb 48.263 habitants el Raval és, amb diferència, el barri més poblat del districte. Aquesta xifra 
suposa gairebé la meitat (44,5%) del total dels habitants de Ciutat Vella, fet que el posiciona com 
a barri amb més número d’habitants per unitat de superfície, amb una densitat poblacional de 
43.864 habitants/ha.4

L’alta densitat poblacional i la baixa proporció de verd urbà fan que la qualitat de l’espai públic del 
barri del Raval tingui un alt potencial de millora. En el context actual, on s’aposta per projectes de 
regeneració urbana per fer una ciutat més sostenible i harmònica amb el medi ambient, els barris 
amb teixits més densos i complexes son el principal repte.

2 Dades de l’any 2020.
Font: Oficina Municipal de Dades. Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelo-
na.
3 Dades de l’any 2019.  
Font: Institut Municipal d’Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona.
4 Dades de població corresponents a l’1 de gener de l’any 2020.
Font: Oficina Municipal de Dades. Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelo-
na 0 500 1000 1500 2000 2500m
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II. Anàlisi i 
casos d’estudi.

Aquest segon bloc és el cos del desenvolupament del treball. Inclou 
la part analítica i la part aplicable als casos d’estudi que serviran 
per portar a terme els objectius i elaborar les conclusions.

Es divideix en dos apartats: 
3. El mobiliari urbà com a eina d’anàlisi, on s’especificarà 
què es el mobiliari urbà i es presentarà la classificació general, de-
finint-ne els paràmetres de col·locació i les ubicacions dins l’àmbit 
d’estudi per a cada un dels tres grups.
4. Casos d’estudi, on es presentaran les ubicacions elegides i 
s’avaluaran els criteris i impactes que el mobiliari urbà genera en 
aquestes zones acotades.
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3. EL MOBILIARI URBÀ COM A 
EINA D’ANÀLISI
La paraula «moble» té origen en el mot llatí mobilis, del verb movere (transportar) i el sufix -bilis 
(que pot). Aquesta denominació era utilitzada antigament en el context jurídic juntament amb el 
seu antònim, immobilis, per fer referència als béns de propietat: els béns mobles son aquells que 
poden ser desplaçats (taules, cadires, roba de llar, etc.), a diferència dels béns immobles, que no 
poden traslladar-se (construccions, terres, habitatges, etc.).

Actualment, la paraula moble s’ha desvinculat de la seva arrel etimològica per fer referència al 
conjunt d’elements que complementen i donen servei als espais que habitem, independentment 
de si poden o no desplaçar-se.
Clars exemples son el mobiliari d’obra integrat en projectes arquitectònics o el mobiliari urbà 
instal·lat a la via pública. Tot i anomenar-se mobiliari, no es caracteritzen per la seva facilitat de 
canviar d’ubicació.

El Diccionari de l’Institut d’estudis Catalans (DIEC2) dona diferents definicions per el mot «mo-
ble», entre elles:

1. adj. [ECT] [LC] Que es pot transportar, s’aplica als béns. 
2. 1 m. [ED] [IMF] [LC] Objecte mòbil, pràctic o de guarniment, que forma part de l’equip 
estable d’una casa o un edifici. 

D’altra banda, la definició de mobiliari urbà no contempla que aquest sigui mòbil:
2. [OP Mobiliari urbà: Mobiliari viari indicat per a zones urbanes.  
3.    [OP]     Mobiliari viari: Conjunt d’elements emplaçats a les vies, tals com bancs, pape-
reres, marquesines, etc., per tal de donar servei als usuaris.

Com veurem al llarg del desenvolupament del treball, avui en dia a la via pública podem trobar 
un gran ventall d’elements de mobiliari urbà. Entre ells n’hi ha de fix, com és el cas del mobiliari 
urbà municipal i al que habitualment ens referim quan parlem de mobiliari urbà, però també n’hi 
ha de mòbil, com son les terrasses o altres tipologies de mobiliari que ocupen l’espai de manera 
efímera o durant franges horàries concretes.

Fig.5: Mobiliari urbà a la plaça de Salvador Anglada, 1963.
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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Per realitzar el següent anàlisi que portarà a l’elecció de tres casos d’estudi, s’ha classificat el mo-
biliari urbà que es troba a la via pública en tres grans grups:

• Mobiliari urbà municipal: farà referència als bancs, taules i cadires instal·lats per 
operadors públics o privats a través d’obres d’urbanització, ja siguin que titularitat pú-
blica municipal o d’ús públic. Per qüestions de seguretat, aquest mobiliari està ancorat 
al paviment, de manera que no pot ser retirat i desplaçat.
      

• Mobiliari de terrasses: mobiliari vinculat directament a establiments de restaura-
ció o comercials, amb finalitats lucratives.

• Mobiliari informal: vinculat a activitats autogestionades i sense ànim de lucre, com 
son les trobades veïnals o esdeveniments socioculturals puntuals.
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3.1. Mobiliari urbà municipal
           
En aquest apartat de l’estudi s’inclouran tots els elements de mobiliari urbà amb funció de bancs, 
taules o cadires que estan instal·lats de manera fixa a la via pública.
Per tal d’optimitzar els costos de les tasques de manteniment, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona (òrgan responsable) ha elaborat un Recull d’Elements 
Urbans, integrant els ja existents, que regulen els models d’elements instal·lats de fomra fixa a la 
via pública. El document inclou 27 tipologies dividides segons la seva materialitat: fusta, alumi-
ni, pedra o formigó i mixtes. Aquests models han estat elegits per la seva funcionalitat i estètica 
acord amb els criteris de paisatge urbà.1

Al barri del Raval s’hi troben set d’aquestes tipologies (sis de fusta i un de pedra). A banda 
d’aquests, també hi ha casos on els bancs estan integrats dins la mateixa obra d’urbanització i no 
correspon a cap model dels anteriors, com és el cas de la Plaça de la Gardunya.

3.1.1. Paràmetres de col·locació

Els conceptes de seguretat i accessibilitat son especialment rellevants a l’hora d’instal·lar ele-
ments urbans de forma fixa. L’espai públic és el principal lloc de trànsit i de comunicació urbana, 
on conflueixen des de vehicles motoritzats (públics o privats) fins a bicicletes, monopatins i via-
nants. 

Per garantir la convivència d’aquests fluxes amb la incorporació d’elements de mobiliari urbà 
existeix una regulació de la disposició d’aquests a l’espai públic, que es defineix a la Instrucció 
Relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona, aprovada l’any 2011.

Els paràmetres reguladors de la col·locació de mobiliari urbà contemplen els criteris d’accessibili-
tat. D’aquesta manera, es busca garantir la seguretat a les persones amb discapacitats físiques, ja 
sigui mobilitat reduïda, deixant espais suficients per accedir amb una cadira de rodes, com o dis-
capacitats visuals, mantenint lliure la línia de la façana per tal de no obstaculitzar l’element guia. 
El compliment dels criteris d’accessibilitat no és només una garantia de mobilitat per a les per-
sones amb discapacitat física. Les distàncies mínimes establertes tant entre els elements urbans 
com entre aquests i les façanes i calçades son suficientment generoses per tal que es pugui tran-
sitar amb cotxets, carros o altres elements o desplaçar-se dues persones de costat sense haver de 
modificar els seus recorreguts, facilitant la mobilitat a persones dependents, com per exemple 
infants.

1 Veure Annex A: Models de mobiliari urbà municipals al barri del Raval.

OPCIONS A - B.
Banc orientat a un altre element urbà.

Banc orientat a la calçada.

OPCIÓ C.
Banc orientat a la façana.

1,5 m
1,5 m

0,6 m

x

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

≥40cm
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3.2.1. Ubicacions al barri del Raval

Al barri del Raval s’hi troben 7 dels 27 models de bancs i cadires fixats al Recull d’Elements Ur-
bans de l’Ajuntament de Barcelona. A part d’aquests, trobem models d’obra integrats en projectes 
d’urbanització que no consten en aquest recull, com és el cas dels bancs que envolten els escocells 
de la Plaça de la Gardunya. 

Actualment trobem un total de 308 bancs i cadires al barri del Raval, ubicats en 23 zones dife-
rents, generant una quantitat de 444 places:

- 255 cadires d’una plaça (255 places)
- 49 bancs de tres o quatre places (153 places)
- 3 banques de quatre places (12 places)
- 1 banqueta d’una plaça (1 plaça)
Les places restants (23) son de bancs d’obra integrats en projectes d’urbanització.

Com es pot observar en el següent plànol, la gran majoria d’aquests elements es troben instal·lats 
a places. Això és degut a que son pocs els carrers que, per la seva secció, compleixen amb els parà-
metres de col·locació esmentats anteriorment. Trobem algunes excepcions com el Carrer Sant 
Pau, que disposa d’una secció més àmplia, els carrers de Ramon Berenguer el Vell i de l’Om, que 
es troben en un tram on no hi ha trànsit rodat, o la Rambla del Raval, que té una plataforma cen-
tral destinada a l’ús de vianants i als espais d’estada.

Neoromántico
clásico

Model Fabricant Tipus Material Places Unitats

Santa&Cole Cadira
Fusta +
alumini 1 15

Neoromántico
clásico Santa&Cole Banc

Fusta +
alumini 3 10

Neoromántico
liviano Santa&Cole Cadira

Fusta +
alumini 1 1

Neoromántico
liviano Santa&Cole Banc

Fusta +
alumini 3 3

Neoromántico
liviano Santa&Cole Cadira Alumini 1 5

Montseny Escofet Cadira 81
Fusta +
alumini 1

Montseny Escofet 6
Fusta +
alumini 4Banc

Kiwi Escofet Cadira 7
Fusta +
alumini 1

Kiwi Escofet Banc 34
Fusta +
alumini

Kiwi Escofet Banqueta 11
Fusta +
alumini

Kiwi Escofet Banca 34
Fusta +
alumini

Modo10 Fábregas Cadira 1081
Fusta +
alumini

Neobarcino Benito Cadira 381
Fusta +
alumini

Sòcrates Escofet Banc 124Formigó

Comú
còncau Escofet Banc 152Formigó

+ acer
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Neoromántico liviano
1 banc individual
1 agruapació de 2 bancs + cadira

Plaça Castilla

Neoromántico clásico
1 cadira individual
2 agrupacions de 2 cadires
2 agrupacions de 3 cadires

Plaça de Salvador Seguí

Kiwi
1 agrupació de 3  bancs
1 agrupació de 3  banques

Plaça Joan Coromines

Neobarcino
2 agrupacions de 3 cadires

C/ Ramon Berenguer
Neobarcino
2 agrupacions de 2 cadires
1 agrupació de 3 cadires

C/ de l'Om

Neoromántico liviano d'alumini
1 agrupació de 2 cadires
1 agrupació de 3 cadires

Jardins de les voltes de'n Ciprés

Montseny
3 bancs individuals
1 agrupació de 2 bancs
1 agrupació de 3 cadires + 1 banc

Plaça de Blanquerna

Montseny
3 agrupacions de 2 cadires
2 agrupacions de 3 cadires

Plaça de Pere Coromines

Neobarcino
3 agrupacions de 2 cadires

Plaça de Sant Agustí

Sòcrates
3 bancs
Banc d'obra (tipus Breinco Bàsic)
13 bancs

Plaça de la Gardunya

Neobarcino
1 agrupació de 2 cadires
1 agrupació de 3 cadires

Plaça del Pedró

Montseny
1 cadira individual
3 agrupacions de 2 cadires

Jardins del Dr. Fleming

Neobarcino
2 agrupacions de 2 cadires

Plaça de Joan Amades

Kiwi
1 agrupació de 2 cadires

C/ de les Flors

Neobarcino
1 agrupació de 4 cadires

Neoromántico clásico
1 banc

C/ de Sant Pau

Neoromántico clásico
1 agrupació de 2 cadires

9 bancs

Plaça del Pes

Modo10
2 agrupacions de 2 cadires
2 agrupacions de 3 cadires

Plaça de Terenci Moix

Banc d'obra
1 banc

Plaça dels Àngels

Montseny
5 agrupacions de 2 cadires

1 agrupació de 4 cadires

Plaça de les Caramelles Kiwi
2 cadires individuals
1 agrupació de 2 cadires
1 agrupació de cadira i banqueta

Plaça Vicenç Martorell
Neobarcino
4 agrupacions de 2 cadires
1 agrupació de 3 cadires

Montseny
4 agrupacions de 2 cadires
1 agrupació de 3 cadires

Neoromántico clásico
1 agrupació de 2 cadires

Plaça d'Aureli Capmany

10

24

28

4

7

48

6

11

12

5

7

27

10

29

6

14

2
5

2

7

6

Montseny
9 agrupacions de 2 cadires
4 agrupacions de 3 cadires

1 agrupació de 4 cadires

Rambla del Raval64

Modo10
6 cadires individuals

24 agrupacions de 2 cadires
12 agrupacions de 3 cadires
2 agrupacions de 4 cadires

1 agrupació de 5 cadires

Plaça de Josep Mª Folch i Torres

...............
+++++++++++++

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌
*

Indica zona

Indica nº de places

Indica model

Indica agrupacions i unitats

Comú còncau
3 agrupacions de 5 bancs

108

0 50 100 150 200m

TOTAL
444
seients
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3.2. Mobiliari de terrasses

Les terrasses, majoritàriament associades a la restauració, son un focus d’activitat social tan diür-
na com nocturna. Tant és així que suposen un gran percentatge de benefici econòmic per als es-
tabliments que en fan ús. Mitjançant mobiliari, ocupen l’espai públic durant una franja horària 
establerta i limitada.

Davant l’alta demanda de terrasses a la ciutat, sorgeix la necessitat d’elaborar una Ordenança de 
Terrasses que estableix el règim jurídic aplicable a la instal·lació d’aquestes en espais lliures d’ús 
públic1 i regular la intervenció administrativa en aquest àmbit.

L’Ordenança de Terrasses, emesa per l’Ajuntament de Barcelona i aprovada l’any 2015, les defi-
neix com: Espai lliure degudament autoritzat i delimitat on s’ubiquen els elements bàsics i ac-
cessoris, vinculat i complementari a un establiment de restauració o assimilat situat en planta 
baixa o en altres situacions amb accés directe i exclusiu des de l’espai públic i on es duen a terme 
les mateixes activitats i s’ofereixen els mateixos productes que a l’establiment del qual depenen.

La gran majoria de les terrasses disposen de mobiliari mòbil. D’aquesta manera, fora de l’horari 
d’obertura de l’establiment que se’n fa càrrec, el mobiliari es troba emmagatzemat a l’interior del 
local deixant lliure l’espai que utilitza com a terrassa. No obstant, son nombroses les terrasses que 
disposen d’elements fixos a la via pública: jardineres, para-sols, marquesines, etc. Aquests ele-
ments també estan contemplats pel Manual Operatiu de l’Ordenança de les Terrasses i sotmesos 
a una regulació específica.2

3.2.1. Paràmetres de col·locació

Per poder gaudir d’una terrassa és necessari obtenir una llicència municipal, de les quals exis-
teixen dues tipologies, segons si la seva ubicació és en un espai lliure públic de titularitat munici-
pal o en un espai lliure privat d’ús públic.

Per a l’obtenció de la llicència municipal per a la instal·lació de terrasses a l’espai públic i la llicèn-
cia d’activitat, es requereix el compliment amb les mesures de regulació de les terrasses establer-
tes al Manual Operatiu de l’Ordenança de Terrasses de Barcelona.
 

1 El mateix document defineix espai lliure d’ús públic: espai obert de titularitat pública o privada 
que, d’acord amb les delimitacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no té res-
triccions a l’ús públic.
2 Veure Annex B: Mòduls i elements de mobiliari de terrasses

Fig.6: Festa Major. Comerç al carrer. 2002.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella.

Fig.7: Assegudes a la Plaça de la Barceloneta. 2003.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella.
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Aquestes premisses son comunes per a tota la ciutat i contemplen:

• Regulació general: tipus de mòduls, col·locació i combinació dels mòduls, delimitació, 
capacitat d’ocupació i instal·lacions elèctriques.

• Requisits bàsics de localització i regulació respecte l’entorn urbà:
 ◦ Requisits bàsics de localització: situació general i situacions especials (establi-

ments confrontats)
 ◦ Regulació respecte l’espai públic urbà: carrers amb voreres diferenciades de la 

calçada, carrers de plataforma única, places, porxos, rambles i passeigs, front ma-
rítim, ports, platges i jardins.

 ◦ Regulació respecte als elements urbans: escocells, enllumenat públic, senyalit-
zació, guals, parades de bus i de tramvia, carrils bici, accessos de metro, aparca-
ments i altres elements.

 ◦ Regulació respecte als edificis: accessos a les escales d’edificis i edificis, monu-
ments o elements catalogats.

• Regulació dels elements propis de les terrasses: taules i cadires, para-sols, paravents, 
mampares, jardineres i testos, mobiliari auxiliar i il·luminació.

El present estudi es focalitza en l’ocupació de la via pública, per tant només es tindran en compte 
les terrasses ubicades a sòl de titularitat municipal i es centrarà en descriure i analitzar els requi-
sits bàsics de regulació respecte l’espai públic urbà, respecte als elements urbans i respecte als 
edificis. 

3.2.2. Ubicacions al barri del Raval.

El mobiliari de les terrasses ocupa una gran superfície de l’espai públic del barri, majoritàriament 
ubicades en places, cantonades o eixamplaments de carrers. Gairebé totes comparteixen espais, 
de manera que es generen nuclis on la principal activitat és la restauració al carrer. Dels 25 punts 
on s’han registrat terrasses, només 10 tenen només un establiment amb terrassa.
En total s’han registrat 106 establiments que disposen de terrasses, és a dir, de seients a l’espai 
públic per consumir. Aquestes estan agrupades en 25 nuclis, que van des de 1 terrassa (en els 
casos més petits) fins a 20 terrasses (en el cas més gran, la Rambla del Raval). Aquest mobiliari 
genera un total de 2.354 seients a l’espai públic.

Aquesta xifra és aproximada ja que els establiments sovint modifiquen l’aforament de les seves 
terrasses en funció de la clientela, afegint o traient seients. Per tal d’establir un criteri, el recompte 
s’ha fet a partir de les dues tipologies de mòduls (4 places) i mòduls reduïts (2 places) que esta-
bleix l’Ordenança de Terrasses.

Cal aclarir que davant la crisi de l’actual pandèmia s’han definit noves regulacions que flexibilitzen 
les ja establertes per tal que els establiments puguin fer més ús de l’espai públic. Això ha repercu-
tit en un creixement de les llicències i ampliacions dels aforaments, que en molts casos ha suposat 
l’ocupació de nous espais com ara places d’aparcament o vials.

OPCIÓ A
Carrer de plataforma única

OPCIÓ B
Carrer amb vorera diferenciada 

i sense aparcament

1 m

0,20 m

3 m - 4,5 m
2 m

0,8 m

L

>50%

1,5 m

1,80 m

≥ 50% de L

1,80 m

3,50 m

≥ 35%de L

0,90 m

>35%

LÍNIA DE FAÇANA

Espai per a

vehicles d'emergència
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10 terrasses
2 de 4 mòduls
2 de 6 mòduls
6 de 8 mòduls

Plaça Castilla 272

4 terrasses
3 de 8 mòduls

1 de 10 mòduls

C/ Ferlandina - Pl. dels Àngels136

4 terrasses
1 de 4 mòduls
1 de 10 mòduls
1 de 5 mòduls i 7 reduïts
1 de 8 mòduls, 3 reduïts i 4 a barra

Jardins del Doctor Fleming 132

8 terrasses
1 de 2 mòduls
1 de 3 mòduls
1 de 4 mòduls
1 de 4 mòduls reduïts
2 de 5 mòduls
1 de 1 mòdul i 4 reduïts
1 de 10 mòduls i 4 reduïts

C/ Dr. Dou - C/ Pintor Fortuny 144

1 terrassa
10 mòduls

Plaça d'Emili Vendrell40

1 terrassa
12 mòduls i 3 reduïts

Pl. d'Aureli Capmany - C/ de la Lluna54

2 terrasses
1 de 18 mòduls
1 de 1 mòdul i 2 reduïts

Pl. Salvador Seguí - C/ Robadors 80

2 terrasses
1 de 4 mòduls
1 de 5 mòduls

Carrer de Sant Ramon36

2 terrasses
1 de 3 mòduls
1 de 4 mòduls

Carrer de Sant Pau28

6 terrasses
1 de 3 mòduls
3 de 5 mòduls

1 de 10 mòduls
1 de 1 mòdul i 4 mòduls reduïts

Carrer dels Àngels124

1 de 11 mòduls
1 de 12 mòduls
1 de 12 mòduls
2 de 14 mòduls

1 de 3 mòduls i 5 reduïts
1 de 7 mòduls i 6 reduïts

Rambla del Raval630
20 terrasses
4 de 4 mòduls
4 de 6 mòduls
3 de 7 mòduls
1 de 8 mòduls
1 de 9 mòduls

...............
+++++++++++++

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌
*

Indica zona

Indica nº de places

Indica quantitat d'establiments

Indica mòduls (x4) i mòduls reduïts (x2)

0 50 100 150 200m

3 terrasses
1 de 7 mòduls reduïts
1 de 3 mòduls i 18 reduïts
2 de 4 mòduls i 10 reduïts

C/ Pintor Fortuny - C/ d'en Xuclà 102
5 terrasses
1 de 6 mòduls
2 de 8 mòduls
1 de 10 mòduls
1 de 6 mòduls i 10 reduïts

C/ Elisabets - Pl. Bonsuccés 172

3 terrasses
1 de 9 mòduls
1 de 21 mòduls
1 de 5 mòduls i 2 reduïts

Pl. Vicenç Martorell 142
1 terrassa

8 mòduls

Pl. de Terenci Moix32
1 terrassa

8 mòduls i 5 reduïts

Pl. de Joan Corominas42

3 terrasses
1 de 2 mòduls reduïts
1 de 2 mòduls i 2 reduïts
1 de 4 mòduls i 6 reduïts

Pl. de la Gardunya 44

2 terrasses
1 de 2 mòduls reduïts
1 de 4 mòduls

C/ de Jerusalem 20

1 terrassa
2 mòduls reduïts

C/ de St. bertran - C/ de l'Om4

1 terrassa
2 mòduls reduïts

4Carrer de l'Est

2 terrasses
1 de 5 mòduls
1 de 4 mòduls

Portal de Sta. Madrona36
1 terrassa
5 mòduls

10C/ de Cervelló

1 terrassa
2 mòduls i 1 reduït

10C/ Nou de la Rambla

1 terrassa
3 mòduls

C/ Nou de la Rambla12

1 terrassa
12 mòduls

Pl. Canonge Colom
48

TOTAL
2.354
seients
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3.3. Mobiliari infromal

El mobiliari informal farà referència als elements com bancs, taules i cadires que no son de ti-
tularitat municipal ni pertanyen a categoria de terrasses, anteriorment descrites. De la mateixa 
manera que aquestes, ocupen l’espai públic durant una franja horària concreta i son de titularitat 
privada. La principal diferència és que aquest tipus de mobiliari no suposa un benefici econòmic 
ni té la necessitat d’estar directament vinculada a la restauració o al comerç, sinó que pot ser au-
togestionada per les pròpies persones veïnes del barri o altres entitats sense ànim de lucre.
Aquest mobiliari no respon a cap disseny predefinit ja que és elegit en funció de les preferències 
de les persones que el gestionen i l’utilitzen. 

El mobiliari informal comprèn des de la instal·lació de taules i cadires que s’utilitzen per fer àpats 
populars, gestionats i organitzats per les associacions de veïns, fins a petits elements de mobiliari 
que es troben davant els establiments comercials o habitatges i que dissolen, de manera gairebé 
inconscient, el límit entre el local privat i l’espai públic. Ja sigui per obtenir major visibilitat com 
per oferir un espai de descans a la clientela mentre esperen per ser atesos, els establiments que 
utilitzen aquest tipus de mobiliari mantenen un vincle molt directe amb l’espai públic. A més, 
com que no es regeixen a dissenys específics, poden disposar de marge per a l’originalitat i crea-
tivitat que dotarà d’identitat i riquesa l’espai  que els confronta.

El mobiliari informal és una reivindicació sobre la manca d’espais de relació i descans que avui 
en dia hi ha a la via pública. L’aparició d’aquests elements, aparentment anecdòtics, responen a 
la necessitat que el veïnat té per l’existència d’aquest tipus d’elements d’estar i d’habitar l’espai 
públic.

3.3.1. Paràmetres de col·locació

Els elements de mobiliari informal no estan sotmesos a cap tipus de regulació, doncs no exis-
teixen uns paràmetres específics que defineixin com s’han de col·locar respecte a l’espai urbà. 
Tampoc estan regulades les tipologies, de manera que pot existir tanta varietat d’elements com 
diversitat de les persones que els gestionen.
La seva col·locació s’adapta a l’espai públic on s’ubica i a les preferències de les usuàries, així com 
a la finalitat funcional que se li vulgui donar. 

Al no existir una regulació de la col·locació, és habitual que en molts casos no es contemplin les 
mesures d’accessibilitat a la via pública i el pas per a vehicles d’emergència: molts d’aquests ele-
ments es troben en contacte amb les façanes, suposant així una interrupció del principal element 
guia de les persones amb discapacitats visuals o incomplint els criteris de disseny que garan-
teixen el seu ús per part de persones amb discapacitats físiques.

Fig.8: Dona amb nens al carrer, 1960.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella.

Fig.9: Assegut al carrer amb cervesa i revista, 1990.
Font: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella.
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Aquesta no-regulació fa que el mobiliari informal es trobi al marge dels elements urbans contem-
plats per el planejament urbanístic vigent. En altres paraules, i exceptuant casos puntuals on es 
disposa de permisos especials (com ara dies de comerç al carrer i celebracions o festes populars), 
la col·locació d’aquest tipus d’elements és il·legal.

3.2.2. Ubicacions al barri del Raval.

A diferencia del mobiliari municipal, que és fix i es pot comptar fàcilment, el mobiliari informal 
és efímer i canviant dia a dia. Igual que passa amb els seients de les terrasses, és impossible fer-
ne un càlcul precís. La seva afluència depèn de paràmetres variables com la franja horària, el dia 
de la setmana, l’època de l’any o el temps. Per poder tenir una idea de la quantitat de seients de 
mobiliari informal que hi ha a l’espai públic al Raval s’ha tingut en compte un recull fet a partir 
de treball de camp durant els mesos de gener a juliol de 2021 en diferents franges horàries. Tot 
i així no deixa de ser una xifra aproximada. Com és d’esperar, durant aquest període s’ha pogut 
demostrar que el mobiliari informal és més abundant quan les condicions climàtiques son agra-
dables: a les hores de sol quan la temperatura és baixa o als vespres a la fresca a l’estiu. També 
varia considerablement segons si és dia laboral o cap de setmana i festiu.

El següent esquema és un recull del mobiliari informal localitzat al Raval i autogestionat per co-
merços, veïnes o entitats. Es registren cadires i tamborets que col·loquen les veïnes davant dels 
portals, els comerços, locals de restauració o iniciatives autogestionades col·lectivament pel veï-
nat (un exemple és l’Àgora Juan Andrés Benítez, al Carrer Aurora).

Com podem veure, la majoria s’ubiquen en vies secundàries o de menys flux de trànsit, tant rodat 
com de vianants. Això no és d’estranyar, ja que son aquestes les àrees menys massificades i, per 
tant, més apropiables per les veïnes i petites comerciants. En total, s’han registrat 67 seients de 
mobiliari informal (xifra aproximada). La majoria son en agrupacions de dos seients gestionats 
pel veïnat o petit comerç. Els casos majors son els que impliquen entitats veïnals com l’Àgora o el 
Carrer Riera Baixa.1 

1 Veure Annex C: Models de mobiliari informal del projecte A la Fresca.

Fig.10: Mobiliari informal al Carrer Riera Baixa, 2021.

Fig.10: Mobiliari informal al Carrer de la Lluna, 2021.
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0 50 100 150 200m

Carrer Riera Baixa 22

Carrer del Pintor Fortuny 3
Restauració

Veïnat
Comerç

Carrer del Doctor Dou 2
Comerç

Carrer Sant Vicenç2
Comerç

Carrer de la Lluna2
Comerç

Plaça de Salvador Seguí 5
Veïnat

Carrer del Tigre2
Comerç

Carrer de la Verge2
Comerç

Carrer de Sant Pau1
Comerç

Carrer de la Cera1
Comerç

Carrer de St. Climent2
Veïnat

Carrer del Salvador2
Veïnat

Carrer de Valldonzella 2
Comerç

Carrer Ferlandina1
Comerç

+++++++
◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌

*

Indica zona

Indica nº de places

Indica responsable

TOTAL
67

seients

C/ de l'Aurora - C/ de la Riereta20
Àgora Juan Andrés Benítez
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4. CASOS D’ESTUDI
L’avaluació dels casos d’estudi

Per poder avaluar i comparar de forma eficient els diferents casos d’estudi, es defineixen criteris i 
impactes que s’analitzaran per igual.

Els criteris1 faràn referència als objectes en si, tenint en compte aspectes com el disseny, el man-
teniment que requereix o els costos de producció. 
D’altra banda, els impactes mesuren els aspectes intangibles, com son el soroll ambient o els 
períodes de més activitat. Aquests impactes es mesuraran per franges horàries per tal d’elaborar 
gràfics que serveixin per comparar els casos entre si.

Criteris
Disseny

• Forma: qualitat estètica i originalitat respecte altres elements.
• Funció: multifuncionalitat (que el mateix element urbà pugui tenir diverses funcions). 
• Ergonomia: que pugui ser utilitzat de forma eficient i segura.

 ◦ Alçada mínima del seient de 45 cm respecte al paviment i profunditat mínima de 
40 cm. 

 ◦ No hi ha objectes volants de més de 15 cm de vol.
 ◦ El respatller dels bancs ha de tenir una alçada mínima de 40 cm.
 ◦ Els braços han de ser entre 20 i 25 cm sobre el seient, si en tenen.

Manteniment

Manteniment eficient i econòmic, que s’hagi tingut en consideració la vida útil de l’ele-
ment, la resistència, l’estabilitat, els impactes de la intempèrie.

Accessibilitat i seguretat

No suposen barreres arquitectòniques segons el Decret 135/1995 del Codi d’Accessibi-
litat de Catalunya. No tenen formes que suposen risc per les persones que en facin ús, 
incloent també les persones encarregades de les tasques de manteniment i reparació. 
Inclouen senyalització o altres elements que garantitzen la visibilitat. També es valo-
rarà la integritat física de l’element, ja sigui a nivell estructural o de desgastat d’acabats 
(estelles, etc). Els materials han de ser de baixa conductivitat tèrmica per tal d’evitar 
cremades.

1 Els criteris s’han definit prenent com a referència els criteris i condicions establerts al document   
 Instrucció Relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona

2

3

Jardins del Dr. Fleming

Carrer de la Riera Baixa

Plaça de Josep Maria Folch i Torres

Cas d'estudi terrasses

Cas d'estudi mobiliari informal

Cas d'estudi mobiliari urbà municipal1
0 50 100 150 200 250m
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Sostenibilitat

• Social: els elements han estat produïts en condicions laborals dignes i respectant els 
drets dels treballadors. La cadena de producció dels materials emprats també garan-
teixen les mateixes condicions.

• Ambiental:  la matèria prima disposa de certificat ecològic que garantitza l’extracció 
de manera sostenible i l’estalvi energètic al llarg dels processos de producció i vida 
útil de l’element. També es tindrà en compte la possibilitat de reciclatge pre-consum 
i post-consum dels materials emprats. Es valorarà l’ús de materials de tractament no 
tòxics.
Es contempla una vida útil de 10 anys amb les condicions adequades de manteniment.

Cost

Els costos de producció i manteniment son adequats a la vida útil i la qualitat. Existeix 
transparència en tots els processos de la vida útil de l’element, des de la fabricació i la 
instal·lació fins al manteniment.

Impactes
Nivell acústic

S’avaluen els decibels (dB) que es produeixen degut a la presència del mobiliari urbà 
durant períodes de temps determinats. 
Per avaluar aquest impacte es tindran en compte els valors límits establerts segons 
franges horàries per el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
L’àmbit d’actuació pertany a la zona de sensibilitat acústica moderada (B), on els va-
lors límits d’emissió son de 65 dB (Ld: de 7h a 21h i Le: de 21h a 23h) i 55 dB (Ln: de 
23h a 7h). 

Nivell d’ocupació

S’avalua freqüència en que s’utilitzen i el període de temps de cada persona usuària. 
També es tindran en compte els casos en que el mobiliari sigui utilitzat com a element 
secundari d’una altra activitat principal, per exemple acompanyament d’infants en 
una àrea de joc.

Activitat generada
• Solitaria: activitats que es realitzen de forma individual.
• En grup: activitats que es realitzen amb dues o més persones, indiferentment de si 

totes disposen de plaça o no.

Intergeneracionalitat

S’avalua l’adaptació a les necessitats de les diferents franges d’edat, així com la capa-
citat de generar vincles entre aquestes.

CRITERIS

DISSENY

Forma

Funció

Ergonomia

MANTENIMENT

ACCESSIBILITAT
I SEGURETAT

SOSTENIBILITAT

Social

Ambiental

COST

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

06:0018:00

12:00
00:00

06:0018:00

12:00
00:00

06:0018:00

12:00
00:00

06:0018:00

12:00
00:00

IMPACTES

NIVELL
ACÚSTIC

NIVELL
D'OCUPACIÓ

Solitària
En grup

ACTIVITAT INTERGENERA-
CIONALITAT
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4.1. Plaça de Josep Maria Folch i Torres

Aquest primer cas d’estudi ha estat elegit per la seva representativitat en quan a 
l’ús del mobiliari urbà municipal.

4.1.1. Descripció de l’espai

Entre la Roda Sant Pau i els carreres Lleialtat i Reina Amàlia es situa la Plaça de Josep Maria 
Folch i Torres. Per la seva ubicació, la plaça actua com a nexe entre l’Eixample de Sant Antoni i 
del Raval, dos barris amb una morfologia tant urbana com social radicalment diferent.
Antigament, entre els anys 1839 i 1936, el solar on avui en dia s’hi troba la plaça havia estat la 
presó de Reina Amàlia, popularment coneguda com «presó vella». En els seus primers anys va 
acollir homes, dones, infants i ancians, fins que l’any 1904, després de l’obertura de la presó Mo-
del, va passar a ser íntegrament de dones. La demolició de l’edifici va generar un gran espai buit 
amb un considerable desnivell de 3 metres entre la ronda de sant Pau i el carrer Reina Amàlia. 
Aquest mur, que ha caracteritzat la plaça durant molts anys, emfatitzava la sensació de frontera i 
segregació entre els dos barris confrontats.

L’any 2015 van començar les obres de reurbanització de la plaça, amb l’objectiu de crear una to-
pografia contínua que suposés una unió entre els dos barris, salvant la diferència topogràfica de 
la ronda de sant Pau i el carrer de Reina Amàlia. El projecte de reurbanització va ser vist com una 
oportunitat per transformar aquest espai en una articulació dels dos teixits urbans existents i un 
punt de contacte de les seves realitats socials.
El nou projecte proposa una mixtura de zones verdes, pista esportiva i de petanca, jocs infantils 
i espais d’estar. El desnivell queda salvat mitjançant una franja que connecta la ronda de sant 
Pau amb el carrer de Reina Amàlia pel carrer Lleialtat, que combina escales amb rampes d’un 3% 
d’inclinació, fent que el conjunt de la plaça sigui accessible. La proposta inclou també la incor-
poració de nova vegetació amb espècies variades i plantes que floreixen en diferents èpoques de 
l’any, aconseguint així dotar el barri de més superfície verda i amb una imatge canviant amb el 
pas del temps.
Des de la finalització de les obres, l’any 2017, la plaça de Josep Maria Folch i Torres és un espai 
que difícilment està inutilitzat: és habitual trobar grups de persones practicant esport, infants 
jugant als jocs infantils, adolescents en horari de sortida i entrada de l’institut, entre altres veïnes 
i veïns dels barris contigus que gaudeixen de l’espai. Així doncs, es tracta d’un punt de trobada 
intergeneracional que destaca per la seva mixtura d’usos i activitats. 

El mobiliari urbà municipal té un paper fonamental a la plaça. Complementa altres activitats com 
la pista esportiva i les de petanca, proporcionant espai per a descansos o expectació, o la zona de 
jocs infantils, facilitant l’estada a les persones que es fan càrrec dels infants. 
A més, genera activitat en sí. És freqüent trobar-se veïnes que l’utilitzen per activitats en solitari, 
com ara llegir o prendre la fresca; o en grup, sent escenari de relacions socials. 0 25 50 75 100 125m
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4.1.2. Avaluació dels criteris i impactes

Criteris
Disseny: Es valora positivament la qualitat estètica i el disseny dels elements. L’ergonomia dels 
seients és adequada per fer-ne ús còmodament, disposen de respatller i dos reposabraços. Tots 
els elements son cadires individuals que redueixen molt la seva multifuncionalitat i capacitat de 
ser utilitzades en grup.

Manteniment: Els elements han estat dissenyats per tal que el manteniment sigui el mínim. 
Els materials tenen acabats adequats per resistir la intempèrie i estan ancorats al terra perquè no 
puguin ser moguts. 

Accessibilitat i seguretat: Totes les cadires estan col·locades complint amb els criteris d’ac-
cessibilitat. No suposen barreres arquitectòniques pel conjunt de la plaça. L’element és especial-
ment resistent i no posa en perill la seguretat de les persones. 

Sostenibilitat: A nivell social, no es disposa de certificats que garanteixin les condicions labo-
rals dignes i respectant els drets dels treballadors durant la producció. A nivell ambiental, la fusta 
tropical utilitzada té el certificat FSC® que garanteix que prové de boscos gestionats de forma 
responsable. No s’especifica cap certificació mediambiental per l’alumini utilitzat.
Es contempla una vida útil de 10 anys.

Cost: El cost del mobiliari és coherent amb la vida útil que es preveu. Els pressupostos, tant del 
projecte com del manteniment de parcs i jardins, son públics.

Impactes
Nivell acústic: Durant les franges horàries de màxima ocupació, el soroll ambient supera als 
65dB límits establerts. Aquests valors, però, han estat presos des de l’interior de la plaça, sent més 
baixos als carrers voltants. La resta del dia el nivell acústic es troba dins l’adequat. 

Nivell d’ocupació: El mobiliari urbà de la plaça s’utilitza en majoritàriament durant els horaris 
de sortida i entrada de l’escola i l’institut propers. A partir de la tarda l’ocupació creix considera-
blement, és quan també hi ha més activitat a la pista esportiva i a l’àrea de joc infantil. Als vespres, 
durant l’estiu, l’ocupació dels seient de la plaça és molt alta.

Activitat: En general predomina l’activitat en grup i complementària a altres activitats de la 
plaça (pista de petanca, pista esportiva i àrea de jocs infantils). L’activitat en solitari apareix en 
horaris més tranquils. Als vespres i l’activitat que predomina és en grups reduïts.

Intergenerecionalitat: El mobiliari urbà és utilitzat de manera intergeneracional gairebé 
només a l’àrea de joc infantil, on es reuneixen les famílies i persones cuidadores d’infants. Pel que 
fa a la resta, el nivell d’intergereracionalitat és baix.

CRITERIS

DISSENY

Forma

Funció

Ergonomia

MANTENIMENT

ACCESSIBILITAT
I SEGURETAT

SOSTENIBILITAT

Social

Ambiental

COST
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0 10

0 10
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4.2. Jardins del Doctor Fleming

Aquest segon cas d’estudi ha estat elegit per la seva representativitat en quan a la 
ubicació de terrasses.

4.2.1. Descripció de l’espai

Els Jardins del Doctor Fleming son un petit espai d’uns 1.700 m2 entre el carrer del Carme i el de 
les Floristes de la Rambla, connectant amb la plaça de la Gardunya i la part posterior del Mercat 
de la Boqueria. L’espai consta d’una zona de paviment dur que envolta tot el perímetre, una zona 
rectangular de sauló i una àrea de jocs infantils limitada amb una tanca perimetral.

Mitjançant una plataforma única, la plaça pren contacte directe amb les plantes baixes del ca-
rrer de les Floristes de la Rambla, entre les que hi ha establiments comercials i de restauració. 
Perpendicularment a aquest, la plaça limita amb el carrer del Carme. Aquest carrer, amb voreres 
diferenciades de la calçada i un sol carril de circulació, és una de les principals artèries que creuen 
el barri del Raval des de la cruïlla de les rondes Sant Antoni i Sant Pau (aquest primer tram, fins a 
la plaça del Pedró, s’anomena carrer de Sant Antoni Abat) fins a les Rambles. Es tracta d’una via 
habitualment molt transitada, tant per a vianants com per vehicles. La secció d’aquest carrer és 
reduïda (d’entre 6 i 8m), com a la gran majoria de carrers del Raval. Així doncs, com es pot pre-
veure, als espais d’eixamplament del carrer és on es concentra l’activitat sedentària que no es pot 
ubicar en la zona de trànsit fluït.  

Els Jardins del Doctor Fleming n’és un d’aquests casos. La cantonada amb el carrer del Dr. Dou, 
que destaca per els especialment pels establiments de restauració, emfatitza l’espai com a punt de 
trobada d’aquest sector. Actualment s’hi ubiquen tres terrasses: una d’un establiment del carrer 
del Carme, un altra d’un establiment que fa cantonada amb el carrer del Dr. Dou i un tercer esta-
bliment del carrer de les Floristes de la Rambla. 

Tot i ser un espai reduït on només s’hi ubiquen tres terrasses, aquestes son el principal activador. 
Com hem pogut veure anteriorment, també s’hi ubiquen 7 elements de mobiliari urbà (cadires) 
dins l’àrea de joc infantil, per tant, considerem que la major part del temps actuen com a elements 
complementaris de l’àrea de joc i no com a generadors d’activitat en sí. Cal destacar que, com s’ha 
pogut comprovar en vàries ocasions (no esmentades en aquest treball) les places que combinen 
zones de terrassa amb àrees de joc infantil tenen un alt índex d’ocupació ja que la combinació 
d’aquestes dues activitats obre l’espai al seu ús intergeneracional. 
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4.2.2. Avaluació dels criteris i impactes.

Criteris
Disseny: El disseny dels elements varia en funció dels establiments. Tots els elements son cadi-
res, exceptuant tres tamborets que es troben a una barra a façana. La qualitat estètica es valora 
positivament per aportar varietat a l’espai. L’ergonomia dels seients és adequada per fer-ne ús 
còmodament, tots disposen de respatller i gairebé tots tenen dos reposabraços. Les cadires son 
accessibles, tot i que no òptimes.

Manteniment: El manteniment és a càrrec dels establiments que el gestionen. Com que es 
col·loca cada dia tots els elements es troben en bon estat.

Accessibilitat i seguretat: No tots els elements compleixen amb els criteris d’accessibilitat i se-
guretat, tant els tamborets i la barra com algunes de les taules i cadires estan col·locades obstruint 
la línia de façana i alguns no garanteixen les distàncies accessibles entre ells.
La gran majoria de les taules i cadires s’agrupen complint amb les tipologies de mòduls i mòduls 
reduïts que estableix l’Ordenança de Terrasses.

Sostenibilitat: Ni nivell social ni a nivell ambiental es disposa de certificats que garanteixin les 
condicions laborals dignes i respectant els drets dels treballadors durant la producció de l’element 
i la matèria prima ni de procedència dels materials utilitzats.

Cost: La gestió del mobiliari és privada i no hi ha transperència ni de les despeses de producció 
ni de manteniment.

Impactes
Nivell acústic: Durant les franges horàries de màxima ocupació, el soroll ambient supera als 
65dB límits establerts. Aquests valors, però, han estat presos des de l’interior de la plaça, sent més 
baixos als carrers voltants. La major part del dia el nivell acústic es troba dins l’adequat. 

Nivell d’ocupació: El mobiliari de terrasses es troba en la seva màxima ocupació durant la fran-
ja de la tarda-vespre, seguidament dels migdies. Tot i així l’ocupació és molt variable segons el dia 
de la setmana i, evidentment, de l’obertura dels locals.

Activitat: Predomina, amb molta diferència, l’activitat en grup o de dues persones. Degut a les 
restriccions els grups no son molt multitudinaris (màxim 6-10 persones). Les franges horàries on 
és més habitual trobar algun mòdul ocupat per una sola persona és al matí (horari d’esmorzar) i 
algun migdia.

Intergenerecionalitat: Les terrasses no es caracteritzen per el seu ús intergeneracional. Tot i 
així, el fet de tenir una àrea de joc molt propera conviden a persones amb infants a fer-ne ús.

Cal tenir en compte que els impactes han estat avaluats durant la primavera i l’estiu 2021, en 
que hi ha hagut toc de queda nocturn i limitacions de restauració. Per ser la més representativa, 
es fixarà en els gràfics com a horari límit de les terrasses les 23:00h.
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II. Anàlisi i casos d’estudi.

4.3. Carrer de la Riera Baixa

Aquest segon cas d’estudi ha estat elegit per la seva representativitat en quan a la 
ubicació de mobiliari informal.

4.3.1. Descripció de l’espai

El carrer de la Riera Baixa connecta dos dels principals eixos que creuen el Raval de manera trans-
versal, en la direcció paral·lela al mar: els carrers del Carme i de l’Hospital. La seva secció varia 
entre 7,2m (al punt més ample, a la cantonada amb el carrer del Carme) i 4,7m (al punt més estret, 
a la cantonada amb el carrer de l’Hospital). La longitud total és de 120m.
Es tracta d’un carrer de plataforma única i d’un sol sentit, on es permet la circulació de vehicles 
des del carrer del Carme fins al carrer de l’Hospital. Tot i així, la seva ubicació paral·lela al carrer 
de Maria Aurèlia Campany, de doble sentit de circulació, fa que habitualment tingui poc trànsit de 
vehicles rodats i sigui molt prescindible pel que fa a la trama circulatòria del barri.

El carrer de la Riera Baixa destaca pels seus establiments comercials de roba i altres articles vin-
tage i de segona mà. Cada dissabte, moltes de les botigues treuen els seus productes al carrer i 
s’organitza un mercat autogestionat, el Riera Baixa Vintage Market. Durant la franja horària en 
que es celebra el mercat (aproximadament de 11:00h a 20:30h) el carrer es talla al trànsit rodat 
per ser d’ús exclusiu per a vianants. Aquesta iniciativa reivindica la prioritat dels vianants envers 
el vehicle privat, fomenta i visibilitza el comerç local i de proximitat i genera espais de relació per 
a les veïnes del barri, en un carrer que disposa d’una alta capacitat activadora gràcies a la seva 
autoorganització veïnal. Abans de les restriccions produïdes per l’actual pandèmia cada dissabte 
s’organitzava un dinar popular, motiu pel qual son coneguts a més zones del barri.

Aquesta iniciativa, juntament amb l’autoorganització veïnal i les complicitats amb altres entitats 
actives al barri, han fet que el carrer de la Riera Baixa es convertís en el primer àmbit d’actuació 
del projecte A la Fresca, on es va realitzar la primera prova pilot els dies 2 i 3 de gener de 2021. 
Des de A la Fresca vàrem organitzar diferents jornades de tallers de construcció, pintat i tapissat 
de mobiliari urbà a partir de material reciclat. Aquests tallers van tenir lloc durant l’última setma-
na de desembre de 2020 a l’Antiga Escola Massana, a la plaça de la Gardunya i eren oberts a veïns 
i veïnes del barri i a qualsevol persona que estigués interessada en participar. Durant aquests 
dies es van construir 14 elements de mobiliari, entre taules, cadires, bancs i banquetes. L’objectiu 
d’aquestes peces de mobiliari és que puguin complementar i potenciar les activitats que es duen a 
terme al carrer de la Riera Baixa, tenint en compte que no disposa de cap altre tipus de mobiliari 
municipal i que, per tant, és l’única alternativa per fer front a la manca d’aquests espais. Davant la 
impossibilitat de que aquests mobles puguin ocupar la via pública diàriament per la falta de per-
mís legal, el mobiliari serveix al pati interior de l’Antiga Escola Massana a excepció dels dissabtes, 
que es trasllada al carrer de la Riera Baixa durant l’horari de mercat.
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4.3.2. Avaluació dels criteris i impactes.

Criteris
Disseny: Es valora positivament la qualitat estètica i el disseny dels elements per la seva varie-
tat i originalitat i per formar part de la identitat del carrer. Alguns  son ergonòmics, tapissats i 
còmodes d’utilitzar. Altres no compleixen amb l’eficiència ergonòmica, ja que la seva altura no 
és l’adequada o no disposen de respatllers i reposabraços. Poden agrupar-se de la forma que es 
vulgui, ampliant així la multifuncionalitat. Les formes diverses fan que siguin elements jugables 
i versàtils.

Manteniment: Els elements requereixen d’un manteniment periòdic, com a mínim una vegada 
l’any, en el que s’haurà de pintar i repassar les unions que s’hagin pogut malmetre i la tapisseria. 

Accessibilitat i seguretat: No estan col·locats tenint en compte els criteris d’accessibilitat. En 
un carrer on la secció és estreta i es comparteix espai amb altres activitats (en aquest cas el mer-
cat) és complicat mantenir les distàncies. D’altra banda, les persones que gestionen el mobiliari i 
les comerciants estan disponibles en tot moment per moure’l en cas que sigui necessari.

Sostenibilitat: A nivell social, els mobles han estat construïts a partir de tallers oberts a les veï-
nes i entitats del barri, des de la producció col·laborativa i socialment responsable. A nivell am-
biental, els materials han estat obtinguts del reciclatge al carrer. Els elements que no s’han pogut 
reciclar han estat cedits per comerços o veïnes del barri (pintures, vernissos i material de tapissat 
i eines de construcció). Les peces de ferralla s’han comprat a comerços de proximitat del barri que 
han col·laborat activament en el projecte.

Cost: S’optimitza l’obtenció de recursos materials reciclant o obtenint material cedit i/o prestat.

Impactes
Nivell acústic: El nivell acústic supera el llindar establert en les franges on l’activitat és major 
(migdia-tarda). Al voltant del mobiliari i el mercat, es generen activitats paral·leles que augmen-
ten el nivell acústic, com per exemple la música. 

Nivell d’ocupació: El mobiliari s’utilitza durant totes les hores de mercat, ja que molts dels 
usuaris son les mateixes persones responsables dels comerços o veïnes del carrer. Tot i així, l’ocu-
pació és major quan el mercat es troba en el seu punt de màxima afluència i les persones que 
transiten pel carrer també fan ús del mobiliari. 

Activitat: Degut a l’ambient festiu del mercat, predomina l’activitat en grup. L’activitat solitària 
és pràcticament nul·la.

Intergenerecionalitat: L’intergeneracionalitat és molt present al mobiliari informal. L’utilit-
zen des de infants que conviuen al carrer fins joves que es reuneixen, comerciants i persones grans 
que el fan servir com a element de descans.
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III. Conclusions.

III. Conclusions.
En aquest tercer i últim bloc s’exposaran les conclusions extretes 
durant el desenvolupament del treball. 

El bloc s’estructura en quatre apartats:
5. Conclusions generals, on desemboca l’apartat 3. El mobiliari 
urbà com a eina d’anàlisi. Es farà referència en el seguit de conclu-
sions sobre les tres tipologies de mobiliari urbà, tenint en compte 
els paràmetres de col·locació i les ubicacions en l’àmbit d’estudi.
6. Comparativa dels casos d’estudi, on desemboca l’apartat 
4. Casos d’estudi. Es valorarà el compliment dels criteris estudiats 
i s’avaluaran els impactes, tot comparant-los entre els tres casos 
d’estudi.
7. Crítica, on es realitzarà una valoració la situació actual posant 
èmfasi en el potencial de millora.
8. Proposta estratègica, on es plantejarà un possible fòrmula 
per donar resposta als aspectes millorables.
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5. CONCLUSIONS GENERALS
5.1. Relatives al mobiliari urbà municipal

Malgrat la densitat del teixit urbà, al barri del Raval hi ha molts espais on no hi ha mobiliari mu-
nicipal tot i complir els paràmetres de col·locació.  Majoritàriament son places ubicades a la part 
del sud (de la Rambla del Raval cap al mar).

D’altra banda, s’ha fet evident que la gran majoria de mobiliari urbà municipal instal·lat de forma 
fixa son cadires, i amb agrupacions de 2 o com a molt 3. Aquesta mesura, entre moltes d’altres, 
ha estat implementada en diferents ciutats europees (entre les quals Barcelona) sota el concepte 
de l’urbanisme preventiu1 per tal de garantir la seguretat argumentant que eviten la pernoctació 
de persones sense llar, quan la realitat demostra que no suposen una millora de la convivència.
A més a més, les disposicions dels bancs i les cadires en els diferents models d’agrupació ofereixen 
una possibilitat de reunió molt limitada, a diferència dels bancs de tres places o les agrupacions 
que inclouen cadires i bancs a la vegada. La gran majoria de les agrupacions estan distribuïdes de 
manera que no faciliten la conversació en grup ja que les persones usuàries no es troben suficient-
ment encarades com per relacionar-se còmodament.

Actualment trobem 444 places de mobiliari urbà municipal al Raval, la qual cosa suposa un 0,91% 
de la població total (48.263, de l’1 de gener de 2020). En altres paraules, 0,0091 places/habitant.
D’altra banda, tenint en compte que el barri té una superfície de 108,9ha, la densitat de places de 
mobiliari urbà municipal és de 4 places/ha.
Aquesta xifra demostra que hi ha la quantitat suficient de bancs per tal de que cada 100 metres 
pugui haver un seient i així garantir la seguretat i comoditat per a les persones que necessiten 
espais de repòs per fer parades durant els seus recorreguts diaris pel barri. Malgrat això, les ubi-
cacions dels elements no compleixen amb aquest criteri, així doncs no son garantia de recorreguts 
còmodes i segurs.

Vist això, podem concloure que:
• Els elements de mobiliari (majoritàriament cadires) i la seva disposició no faciliten les reu-

nions i trobades socials.
• Hi ha molt pocs bancs i cadires en relació a la població del barri.
• Les ubicacions dels espais de repòs no garanteixen la seguretat dels recorreguts a peu pel barri.

1 Col·lectiu Punt 6. Urbanismo feminista: Por una transformación radical de los espacios de vida,  
 2019.

5.2. Relatives a les terrasses

L’ocupació de l’espai urbà per a finalitats privades i amb benefici econòmic és, amb altres parau-
les, una privatització d’allò que suposadament és públic i, per tant, d’ús comunitari.

Aquesta privatització és una de les formes d’explotació capitalista que es materialitza la ciutat, 
juntament amb altres fets com l’augment del preu de l’habitatge o dels subministraments bàsics. 
Tal i com va preveure Lefebvre (1968), la ciutat s’ha convertit en una eina generadora de capital 
sobre la qual especular. L’espai públic és una mercaderia més d’aquesta cadena d’acumulació. En 
alguns casos aquests processos de privatització es justifiquen amb la millora del barri i la creació 
i materialització d’espais que faciliten les relacions socials entre les veïnes. Tanmateix, en moltes 
ocasions aquestes intervencions desemboquen en processos de gentrificació, amb la finalitat de 
transformar la imatge i la identitat d’un barri per tal de que sigui més atractiva i atraure públic 
econòmicament benestant.

Les terrasses son, doncs, fragments d’espai públic sotmès a interessos privats. És a dir: per fer-ne 
ús cal posicionar-se a l’esfera privada malgrat la seva naturalesa pertany a l’esfera pública.2Aques-
ta premissa implica que, depenent del poder adquisitiu i hàbits de consum, certs grups de pobla-
ció quedaran al marge de la utilització d’aquests espais. Les terrasses esdevenen àrees excloents 
en un espai que reivindica, cada vegada amb més força, la inclusivitat.
És per a tots aquests motius que la ubicació de terrasses a l’espai públic ha generat controvèrsia 
en moltes ocasions i ha provocat respostes de denúncia per part de veïnes i col·lectius del barri 
reivindicant el valor col·lectiu de l’espai públic i proposant alternatives a la privatització.3

El mobiliari de terrasses és, amb molta diferència, el que ofereix un nombre de seients més alt a 
l’espai públic de les tres tipologies estudiades. La xifra aproximada que s’ha registrat al treball és 
de 2.354, que suposa un 82% de la suma total de seients, 2.386.

Vist això, podem concloure que:
• El funcionament actiu de les terrasses no depèn exclusivament del veïnat, sinó que és una eina 

de reclam per persones que no habiten el barri.
• Els seients de les terrasses no estan a disposició de qualsevol persona que les necessiti utilitzar 

ja que requereixen consum.
• La xifra de seients en terrasses és molt més alta que en cap altra tipus de mobiliari i, a més, 

segueix creixent.

2 Aquest fet contradiu la definició de la definició que l’Ordenança Municipal fa a la tipologia de   
llicència del codi VET: Llicència de terrasses en un espai públic de titularitat municipal, que descriu: 
autoritza l’aprofitament especial d’ús comú del sòl de domini públic on s’ubica.
3 Sobre la lluita contra la privatització de l’espai públic al Poblenou vegeu l’article:  José A. Mansilla 
López, Camp de Batalla: dinàmiques de privatització de l’espai urbà en un barri de Barcelona.
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5.3. Relatives al mobiliari informal

El mobiliari informal apareix de forma espontània al carrer quan existeix una confiança casual 
entre les veïnes. En aquests escenaris el carrer no prioritza les qualitats urbanístiques i arquitec-
tòniques pròpiament dissenyades sinó les funcions reals i tangibles, resultants de la forma en que 
la gent l’utilitza.

Tal i com afirma Jane Jacobs a Muerte y vida de las grandes ciudades, les diferències entre la 
vida pública informal i la formal i organitzada estan estrictament relacionades amb el llindar 
entre la intimitat i la sensació de privacitat i els vincles de contacte entre les veïnes. L’harmonia 
entre aquests dos estats genera una situació de confiança i apropiació del carrer per part de les 
veïnes que dona lloc a la utilització del mobiliari informal al qual s’està fent referència.

La intimitat i l’anonimat son molt presents a les grans ciutats, mentre que en entorns rurals o 
reduïts son difícils d’aconseguir. Per contra, la sensació de comunitat i d’ajuda entre les veïnes 
és escassa, en molts casos inexistent. El barri del Raval no n’és una excepció: la gran densitat 
de població i afluència de visitants i turistes estrangers dificulta cada vegada més l’organització 
informal. A aquesta situació es suma l’increment del preu de l’habitatge i la gentrificació, fet que 
desemboca en l’expulsió de veïnes del barri i atrau altres tipus d’usuaris que, en molts casos, 
s’allotgen de forma temporal i no ajuden a propiciar i enriquir la xarxa veïnal (turistes, estudiants, 
residents temporals, etc.). Aquest fet provoca una disminució de la sensació de comunitat, de con-
fiança i d’ajuda mútua entre les veïnes.

L’estructura social de les voreres, tal i com l’anomena Jane Jacobs, necessita una organització 
veïnal informal darrere impulsada per persones actives com veïnes, comerciants o membres d’en-
titats del barri. El Raval és un exemple de com el veïnat s’organitza malgrat les dificultats físiques, 
socials, econòmiques i institucionals esmentades anteriorment. Les xarxes veïnals no estan des-
vinculades d’aquestes dificultats sinó tot el contrari: neixen de la necessitat de donar resposta a 
tot allò que la institució pública no té interès en resoldre. Aquestes son, en molts casos, les xarxes 
de confiança de les veïnes i des d’on s’estableixen els vincles que donen peu a l’ajuda mútua i la 
sensació de benestar i seguretat als carrers.

L’escenari d’aquestes xarxes de confiança no pot ser altre que l’espai públic, inclusiu i sense ànim 
de lucre. Davant la ignorància per part de les institucions i dels projectes urbanístics envers les 
relacions socials que neixen i viuen a l’espai públic apareixen els elements de mobiliari informal. 
La ubicació d’aquests punts no és casual: remetent a la teoria de Jane Jacobs, sorgeixen en espais 
on l’estructura social de les voreres té l’organització i la força suficient per generar vincles veïnals 
tot i les presents dificultats.  No és només que aquestes xarxes neixen i tenen el suport físic al 
voltant del mobiliari informal, sinó que aquest també viu de l’existència de la organització veïnal.

El cas d’estudi avaluat, el Carrer Riera Baixa, confirma la teoria de Jacobs:
La confiança en un carrer es fa amb el temps, a partir de molts i molt lleugers contac-
tes públics a les seves voreres. [...] La manca d’aquesta confiança és un desastre pels 
carrers de la ciutat. El seu cultiu no pot institucionalitzar-se. I, per sobre de tot, no 
implica cap compromís privat.4

Per altra banda, tal i com s’ha pogut confirmar a través de la prova pilot del cas d’estudi, el fet 
que hi hagi mobiliari informal als carrers suposa una activació social i permet crear subespais 
generadors d’activitats diferents a les habituals. L’espai ja no és només públic sinó que és també 
comunitari, compartit, viscut i creat per les veïnes. D’aquesta manera es genera una sensació de 
pertinença i empoderament que fa que l’espai es cuidi col·lectivament de forma natural a partir de 
la vigilància informal entre veïnes, comerciants i vianants. 

Quan un carrer té activitat i hi ha persones que li donen vida, la sensació de seguretat augmenta 
potencialment. Mantenir la seguretat als carrers és tot un repte que l’urbanisme ha intentat resol-
dre de moltes maneres, tant des del disseny d’espais amplis i amb visibilitat com el ja esmentat 
anteriorment urbanisme preventiu, fins arribar als controls policials. En moltes ocasions, aques-
tes, han estat solucions poc acceptades entre les veïnes, ja que transformen la identitat de l’espai i 
les expulsa dels seus carrers. El mobiliari informal actua com a eina generadora de vida i activitat 
als carrers, augmentant doncs la sensació de seguretat. Un espai molt freqüentat difícilment serà 
un espai insegur, la presencia de persones observant el carrer és garantia de sensació de seguretat.

4 Jane Jacobs, Muerte y Vida de las grandes ciudades, p.84.
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6. COMPARATIVA DELS CASOS   
     D’ESTUDI

6.1. Compliment dels criteris

El resultat de l’avaluació dels diferents criteris proposats als casos d’estudi demostra les diferèn-
cies entre les tres tipologies i fa evidents les principals problemàtiques i virtuts dels elements.

En termes de disseny el resultat final és similar, tot i que responen de manera molt diferent: el 
mobiliari informal destaca en quant a originalitat i multifuncionalitat, mentre que el mobiliari 
municipal i les terrasses s’adapten més a l’ergonomia pel seu disseny i producció de manera in-
dustrial.

Tant el mobiliari urbà municipal com el mobiliari de terrasses es troben en millors condicions 
de manteniment: en el primer cas s’inverteix pressupost públic i en el segon son els mateixos 
establiments privats qui se’n responsabilitzen. No és així amb el mobiliari informal, que en algu-
nes ocasions la xarxa veïnal es pot veure debilitada o no disposar de recursos suficients per fer el 
manteniment adequat.

Pel que fa a l’accessibilitat i seguretat destaquen clarament les virtuts del mobiliari urbà munici-
pal. Els criteris als que es regeixen a l’hora de ser col·locats a la via pública tenen en compte les 
mesures d’accessibilitat i seguretat i no poden ser instal·lats sense complir-los. En algunes oca-
sions, quan l’ocupació és major, el mobiliari de terrasses no compleix amb aquestes mesures per 
tal d’ampliar l’aforament. El mobiliari informal poques vegades té en compte l’accessibilitat tot i 
que, com que es col·loca només quan les persones volen fer-ne ús, no suposa un obstacle perma-
nent a la via pública i pot ser retirat en cas necessari.

El mobiliari informal avaluat al cas d’estudi, al Carrer Riera Baixa, és el més sostenible, tant social 
com ambientalment, per estar elaborat de manera participativa i a partir de materials reciclats. 
D’altra banda, el mobiliari urbà municipal disposa d’un segell que certifica la procedència de la 
fusta de boscos gestionats de forma responsable però no fa referència a la resta de materials uti-
litzats ni a la sostenibilitat social. El mobiliari de terrasses tampoc garantitza aquesta informació.

Pel que fa el cost, la relació preu-producte és més òptima en el cas del mobiliari informal, per 
estar fet a base de materials reciclats i productes cedits. D’altra banda, es valora positivament la 
transparència en el mobiliari urbà municipal. Al ser de gestió totalment privada, no es disposa 
d’aquesta informació relativa al mobiliari de terrasses.
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6.2. Avaluació dels impactes

L’avaluació i comparació dels impactes que generen les tres tipologies de mobiliari urbà als casos 
d’estudi posa en evidència les diferències pel que fa al tipus d’activitat que generen i manifesta la 
necessitat de que convisquin dins el mateix teixit urbà.

El mobiliari urbà municipal ocupa de manera fixa la via pública i està a disposició de tota la pobla-
ció, motiu pel qual pot ser utilitzat durant totes les hores del dia. Tot i haver-hi un únic disseny al 
cas d’estudi, es genera molta activitat entorn altres elements de la plaça. D’altra banda, el mobilia-
ri informal el col·loquen les mateixes persones que volen fer-ne ús, per tant, està gairebé sempre 
sent utilitzat. La seva multifuncionalitat i incorporació del joc ajuda també a fomentar el seu ús de 
manera intergeneracional. Per contra, l’ocupació dels seients a les terrasses respon a una finalitat 
concreta i és molt variat depenent de la franja horària o del dia de la setmana.
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7. CRÍTICA

Entendre la ciutat com a sistema de circulació i comunicació suposa l’aplicació de tècni-

ques concretes, basades en ordres reals que tendeixen a convertir-se en una realitat global. 

Aquest rigor imposa un urbanisme paramètric i basat en càlculs de reducció i extrapolació 

(...) que suposen conseqüències a nivell mental i social.

HENRI LEFEBVRE, El derecho a la ciudad, 1968.

Quan un projecte arquitectònic té un error de disseny i li manquen les facilitats per fer alguna de 
les seves funcions, les persones usuàries el modifiquen per tal de que s’adapti a la seva funciona-
litat, encara que no concordi amb el disseny inicial de l’arquitecte. El mateix passa amb l’espai 
públic: davant una mancança, la població respon amb una solució. El mobiliari urbà informal 
visibilitza que el mobiliari urbà municipal no és suficient per satisfer les necessitats reals a l’espai 
públic, ja sigui per la quantitat, per la distribució o per les comoditats que ofereix.

De totes maneres, és cert que si hagués més mobiliari urbà municipal no existiria la 
necessitat de recórrer a l’informal?

Després d’haver realitzat aquest estudi, la resposta definitiva és que no. L’aparició d’elements efí-
mers potser es veuria reduïda, però difícilment desapareixerien. No seria ni convenient ni oportú 
que deixessin d’existir aquests tipus d’elements, doncs son una font de riquesa identitària pels 
barris de la ciutat i d’empoderament de les persones que els habiten. Així doncs, és d’especial re-
llevància que els plans d’ordenació urbanística contemplin i respectin l’espontaneïtat i l’existència 
del mobiliari informal. Tot i així, de la mateixa manera que el mobiliari urbà municipal està regu-
lat per la Instrucció Relativa als Elements Urbans i les terrasses per l’Ordenança de Terrasses, no 
existeix cap document regulador del mobiliari informal.

El mobiliari urbà municipal pertany a l’esfera pública la qual, teòricament, treballa des de la neu-
tralitat per el bé comú i proposa uns criteris de paisatge urbà acotats. No cal dir que aquesta 
és una afirmació utòpica, doncs tal i com demostra el Col·lectiu Punt 6 al seu llibre Urbanisme 
Ecofeminista, l’espai públic no és mai neutre. En aquesta voluntat de transformar en públic allò 
que no representa a la totalitat de la població és on sorgeix el risc d’invisibilitzar les pluralitats i 
minories, quan son aquestes les que aporten l’heterogeneïtat que identifica la ciutat.

Tal i com descrivia Zygmunt Bauman (2010), l’arquitectura i l’urbanisme actuals no emergeixen 
per protegir la ciutat i els seus habitants sinó per separar-los, creant conflicte entre ells. La seva 
finalitat és dividir, segregar i excloure. L’homogeneïtzació dels barris, la substitució del petit co-
merç per grans empreses i l’expulsió de les veïnes comporta la divisió i segregació d’aquests. El 
mateix Bauman relacionava directament el disseny arquitectònic i urbanístic amb aquesta exis-
tent segregació, al·legant que les solucions que es proposen actualment son les mateixes que ge-
neren el problema: edificis amb vigilància, espais excloents, etc. Una estratègia urbanística opo-
sada generaria espai públic inclusiu, on totes les persones es puguin sentir còmodes i acceptades. 
Perquè això passi hi ha d’haver empatia i enteniment mutu entre la diversitat de col·lectius i 
l’escenari idoni per aquestes relacions no pot ser altre que l’espai públic.

El barri del Raval ha estat i segueix estant en constant lluita entre el veïnat i el petit comerç envers 
la globalització (causant del turisme massiu i de l’especulació immobiliària, entre d’altres fets que 
perjudiquen directament les veïnes). Aquest fenomen és altament perillós ja que no condueix al 
fracàs sinó a l’èxit capitalista, on els beneficiaris son els mateixos impulsors. Una altra vegada, 
l’urbanisme no és neutre: actua com a eina des d’on posicionar-se i transformar l’espai. En qual-
sevol cas, posar el benefici econòmic per davant de les prioritats i necessitats del veïnat suposa 
una disminució brutal de la qualitat de vida del barri que desemboca en un fracàs evident.

Davant d’aquesta situació, és imprescindible desenvolupar estratègies urbanístiques a favor del 
teixit veïnal. Com s’ha demostrat al llarg del desenvolupament del treball, el mobiliari urbà és 
un element clau a l’hora d’activar l’espai públic i dotar-lo de qualitat. A través de l’anàlisi dels 
diferents casos d’estudi i els tipus de mobiliari que s’han avaluat, es pot concloure que no son 
excloents entre si, és a dir: tots compleixen funcions diferents dins el teixit social i urbà del barri. 
Per la part positiva: el mobiliari urbà municipal està a disposició de la majoria de la població i 
molt sovint complementa altres activitats (jocs infantils, pistes esportives, etc), el mobiliari de te-
rrasses atrau gran quantitat de persones als carrers i ajuda a que es mantinguin actius i el mobilia-
ri informal i espontani està autogestionat per les veïnes i enforteix el sentiment d’empoderament 
i pertinença a l’espai. D’altra banda i per la part negativa: el mobiliari urbà municipal és escàs i no 
està ubicat de forma homogènia, el mobiliari de terrasses té un benefici econòmic privat i exclou 
certs col·lectius de població; i el mobiliari informal no disposa de cap regulació legal i per aquest 
motiu certes persones es poden sentir incòmodes a l’hora d’utilitzar-lo.
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8. PROPOSTA ESTRATÈGICA

Diferents establiments que disposen (o han disposat) de mobiliari urbà informal, afirmen que en 
moltes ocasions no ha estat fàcil poder-lo mantenir i els hi ha estat retirat per part dels agents mu-
nicipals per estar ocupant l’espai públic de manera il·legal. Son molts els establiments que, vista 
aquesta situació, no es decanten per aquesta opció. És una resposta habitual, doncs no existeix 
una regulació específica a la que es puguin adherir.

Així doncs, i vista la dificultat que suposa la col·locació d’elements fixes en teixits urbans densos 
com el del Raval, és interessant valorar el desenvolupament de propostes estratègiques alternati-
ves utilitzant elements mòbils que no obstaculitzin el pas per la via pública però que alhora puguin 
ser organitzats i ubicats per les mateixes persones que en fan ús. Aquesta proposta estratègica ha 
d’abastar, a grans trets, dues línies principals: la de col·locació i la de gestió.

Col·locació

Tal i com s’ha demostrat en el cas d’estudi del Carrer de la Riera Baixa, son moltes les ocasions en 
que el mobiliari urbà informal no compleix amb els criteris que garanteixen l’accessibilitat a la via 
pública i el pas de vehicles d’emergència, doncs és complicat conscienciar sobre uns paràmetres 
de regulació que no tenen una definició clara.

L’existència d’un manual de col·locació d’elements a la via pública a disposició dels veïns, veïnes, 
comerços i entitats del barri seria una eina eficaç i avaladora d’aquest tipus de mobiliari. D’aques-
ta manera seria possible la convivència de les diferents activitats que conflueixen a l’espai públic: 
des dels recorreguts de vianants fins als espais de descans, tot deixant lloc a la espontaneïtat de 
les relacions socials.

Els paràmetres de col·locació han de garantir la mobilitat segura per a persones amb discapaci-
tats físiques o sensorials. De la mateixa manera que les de mobiliari urbà municipal, cal que es 
mantinguin un mínim de 1,5m entre l’element i la façana o entre els mateixos elements i que dei-
xin una amplada lliure suficient per a vehicles d’emergència en cas que sigui necessari. Tot i així, 
aquests paràmetres que son estrictes i indiscutibles pel mobiliari fix poden ser més flexibles per 
al mobiliari informal, ja que és un mobiliari mòbil gestionat per persones, comerços o col·lectius 
molt propers que se’n fan responsables i poden retirar en cas que sigui necessari.

Gestió

Un dels trets més característics del mobiliari informal i que el diferencia de les altres tipologies 
estudiades és que és autogestionat per les mateixes persones que en fan ús. Com més gran sigui 
el percentatge d’autogestió dels elements més ho serà també la sensació d’empoderament, és a 
dir: com més poder de decisió tingui el veïnat sobre l’ús, la ubicació i el disseny dels elements 
de mobiliari, més se’l faran seu i més serà cuidat, fet que en garantirà el funcionament.
Els elements de mobiliari informal que s’han registrat durant l’anàlisi han estat de gestió priva-
da (veïnes, comerciants) i col·lectiva (entitats).

Pel que fa a la gestió, es proposen dues respostes paral·leles: la llibertat d’ocupació per part de 
les veïnes i entitats i la possibilitat de que puguin seguir autogestionant l’espai públic  (sempre 
que es compleixin amb la línia de col·locació, descrita anteriorment), i la gestió pública de mo-
biliari informal, de tal manera que tothom en pugui fer ús independentment de si el seient és 
propietat de la mateixa persona que l’utilitza o simpatitza amb l’entitat que el proporciona. En 
aquest cas ja no tindria sentit anomenar-lo mobiliari informal, ja que passaria a estar institu-
cionalitzat. Podria anomenar-se mobiliari urbà municipal mòbil, en contraposició al mobiliari 
urbà municipal fix, descrit i analitzat al treball.

Un exemple de mobiliari informal de gestió pública (o mobiliari urbà municipal mòbil) és 
SIENTAMADRID!, una proposta per al concurs “Asiento4Sol” que va organitzar el COAM l’any 
2013 per tal de dissenyar elements de seient per la Puerta del Sol de Madrid. El projecte sugge-
ria implantar un sistema similar al del lloguer de bicicletes (Bicing o Bicimad), dispensador de 
cadires lleugeres plegables i que funciona per mitjà de targetes personalitzades. Les persones 
usuàries podrien col·locar la cadira lliurement i amb l’agrupació que prefereixin. Quan no estan 
sent utilitzades no ocupen espai a la via pública, el respatller és regulable i disposa de reposa-
braços. El cost de manteniment és baix, ja que son les clàssiques cadires plegables d’estructura 
senzilla i, a més, gràcies a la targeta es pot identificar l’usuari que l’ha utilitzat per última vega-
da. Malgrat tot, la proposta no va ser seleccionada perquè es va considerar que podria tenir im-
pactes negatius ja que la població no està habituada a aquest concepte innovador. De la mateixa 
manera que en el seu moment el sistema de lloguer de bicicletes públiques va ser innovador i 
les persones hem anat aprenent a utilitzar-lo i integrar-lo al dia a dia, el disposador de mobiliari 
urbà mòbil podria seguir un procés similar i convertir-se en un nou concepte que formi part de 
la realitat urbana de la ciutat. Tot i així, de moment, mai s’ha pogut posar a prova.
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