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1. DADES GENERALS 

 

Amb l’ objectiu de realitzar un urbanisme i una arquitectura que, units, aconsegueixin millorar el dia a dia de la 

ciutadania; he dut a terme la creació del meu Projecte de Final de Carrera.  

Per aconseguir-ho, he estudiat urbanísticament, social i econòmicament diversos barris de la meva ciutat natal, 

Badalona. Gràcies a aquesta recerca, m’he adonat que els barris  de “La Salut” i “Sistrells” són unes àrees 

densament poblades i amb problemes greus d’ infrahabitatge, a més d’una alta incidència de tràfic rodat respecte 

d’espais verds i viaris per vianants que impedeixen una millor qualitat de vida als barris. 

Desprès d’aquest anàlisi, es considera indispensable la pacificació dels carrers dels barris de La Salut i de Sistrells, 

amb la necessitat de modificar les prioritats d’aquestes àrees. Es proposa una intervenció a llarga durada i amb 

diverses fases per tal de reduir o eliminar la circulació rodada dels barris i dotar-los d’espais verds i/o de descans. 

A més, el projecte proposa l’actuació en diverses parcel·les del barri de La Salut; on actuaria per millorar la vida 

dels/les veïns/veïnes generant espais verds  públics, envoltats d’ habitatges de caire social i d’un equipament 

necessari pel barri. 

Les diverses parcel·les  esmentades anteriorment situades entre: “Carrer Don Pelayo”,  “Passatge de la Torre”, 

“Passatge dels Encants” i “Avinguda de Sant Morí”, segons les següents referencies cadastrals UTM: 

5484401DF3858C, 5484402DF3858C, 5484403DF3858C, 5484404DF3858C , 5484405DF3858C, 5484406DF3858C, 

5484407DF3858C, 5484408DF3858C, 5484409DF3858C, 5484410DF3858C, 5484411DF3858C, 5484412DF3858C, 

5484440DF3858C, 5484441DF3858C, 5484442DF3858C.      

El contingut 

d’aquest projecte 

s’estructura en 

tres fases: 

La primera: la 

recopilació de 

dades diverses, 

siguin socials, 

econòmiques i 

urbanístiques dels 

diversos barris de 

la ciutat fins a 

arribar a escollir 

aquests dos barris 

i aprofundir en les 

seves 

vulnerabilitats. 

La segona: un anàlisi acurat de les dades obtingudes per buscar a posteriori un programa d’actuació. 

I tercera: Una proposta de pacificació dels diferents carrers dels dos barris per tal d’apropar l’espai públic a la 

ciutadania i guanyar en qualitat de vida, proposant la reducció del transit rodat i per tant la reducció de la 

contaminació acústica. A més, entrant en detall de les parcel·les objecte del projecte, caldrà proposar una 

modificació del planejament d’aplicació actual per poder assolir l’adaptació proposada.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. Abans de tot 
 

2.1.1 – E 1:25.000 
 

El projecte es localitza a Badalona, ciutat costanera pertanyent a l’ àrea metropolitana de Barcelona, té una 

superfície de 21.18 km² i és limitada amb Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet (al sud-oest), Montgat 

i Tiana (a l’est), Sant Fost de Campsentelles (al nord) i amb Montcada i Reixac (al oest). 

Geogràficament, la ciutat es situa entre la serralada de Marina i la costa marítima del mar mediterrani, fet que 

genera un gran desnivell topogràfic a la majoria del terme i diverses rieres naturals per tot el municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els principals límits no naturals presents a Badalona són quasi paral·leles entre si i estan orientats sud-oest /nord i 

són la Ronda de Dalt (B-20), la C-31 i la línia ferroviària de tren. Tot i significar una barrera força important, s’ han 

dotat de permeabilitat, en alguns casos potser no suficient,  que permet la comunicació transversal de la ciutat. 

Aquests trets esmenats conformen una ciutat amb barris molt definits i també molt delimitats geogràficament i 

amb grans reptes per aconseguir-ne la seva continuïtat.   

El municipi està format per 34 barris agrupats en 6 districtes municipals i, al ser una ciutat gran i amb tanta 

proximitat a la capital catalana, està dotat de transport públic, que aconsegueix que hi hagi una comunicació fàcil 

i ràpida amb Barcelona i els seus voltants. Concretament, s’ equipa la ciutat amb la línia L2 de metro, la línia R1 de 

tren, les línies T5 i T6 del tramvia i una xarxa d’ autobusos amb connexions internes i externes de la ciutat. 
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Per fer-nos una idea de la importància de Badalona durant el pas del temps és necessari tenir una imatge global 

de la historia de la metròpoli.  Hi ha constància contrastada de la presència humana al territori des del 3500 a.C al 

2500 a.C; S’ha trobat restes Iberes al indret anomenat “Turó d’en Boscà”, però sobretot, Badalona es caracteritza 

per l’anomenada Baetulo, vila romana fundada al voltant de l’ any 100 a.C. i es va descobrir l’ existència d’ 

aquesta villa l’any 1954. Des de llavors s’ han esbrinat, en el subsòl del  casc antic de la ciutat, diverses restes 

romanes; com ara les termes romanes, l’ estàtua Venus o el món urbà domèstic de l’ època. Aquestes troballes 

han portat a catalogar el subsòl del barri de “Dalt de la Vila” com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la 

categoria de zona Arqueològica, aprovat per acord del Govern de la Generalitat el dia 7 de novembre de 1995. 

(DOGC 22/12/1995). Torna a haver-hi constància de l’època de l’ Edat Medieval, moment en que la població 

comptava amb 700 habitants. 

Amb l’ arribada de l’ edat contemporània, es va generar un dels creixements demogràfics més importants de la 

ciutat assolint al voltant d’ uns 13.000 habitants a causa de la industrialització de la segona meitat del segle XIX i 

l’èxode rural de la Catalunya interior. Posteriorment, al segle XX, amb l’ arribada de la dictadura de Primo de 

Rivera, la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura de Francisco Franco, es van generar diversos canvis 

culturals tant a Badalona com a Catalunya. A la primera meitat del segle XX es van assolir la quantitat de 48.700 

habitants, però no fou fins desprès de la guerra civil, on van aparèixer noves immigracions de diverses àrees de 

Espanya, on es van assolir xifres vertiginoses: del 1950 al 1970, va haver-hi una diferència de 125.000 nous 

habitants; assolint al 1970, 201.200 habitants. Com es pot observar, la població de la localitat ha anat 

incrementant i, actualment, la xifra és de 223.166 ciutadans i ciutadanes. És ben clar, que la història de la ciutat 

ha anat evolucionant i, amb ella, el seu teixit urbà. El descobriment de la vila soterrada de “Baetulo” en va 

permetre conèixer , entre d’ altres restes, la disposició dels carrers i cases, es a dir l’estructura urbana de la ciutat 

romana; la qual seguia una ortogonalitat ben típica de  l’ època romana. I, com hem vist anteriorment, el canvi 

important es va produir en dos esdeveniments històrics: durant la industrialització,  

 

El creixement demogràfic i urbanístic de Badalona  

Badalona és una població de més de 2.000 anys d’història.  

Es considera que la ciutat va ser fundada pels romans, tot i haver-se trobat restes Iberes, amb el nom de Baetulo a 

la primera meitat del s. I a.d.C. i ocupava l’actual barri de Dalt de la Vila. 

Durant l’edat mitjana la població es trobava situada al voltant de la plaça de la Constitució actual i de l’Esglèsia de 

Santa Maria, a més de masies disperses estava habitat al s. XIV per 136 families. A l’edat moderna, any 1553, el 

nucli urbà tenia 51 cases i els veïnats rurals formats per masies eren Canyet (18 cases) Llefià (17 cases) i Pomar 

(19 cases). 

 Al s. XVIII: 

Va aparèixer el barri de Baix a Mar ocupat per pescadors i corders. 

També s’habitaren els carrers de Rector i de la Creu (camí Ral o camí Real) 

A la primera meitat del s. XIX la ciutat, tot i créixer demogràficament, no pateix una transformació substancial, ara 

bé, a la segona meitat del s. XIX , amb l’arribada del ferrocarril (1848) i la industrialització s’inicia l’expansió 

urbana més enllà de les Rieres de Martí Pujol i de Matamoros. També creix el barri del Centre i neixen els barris 

de Casagemes, Manresà, el Raval i Progrés, aquests dos darrers són els que experimenten un creixement més 

ràpid amb la construcció de cases  pels obrers. 
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Al 1895 l’arquitecte municipal, Sr. Joan Baptista Pons Trabal, va presentar un projecte d’eixample estructurat 

entorn de dos eixos estructurats, el camí Ral (actual carrer de la Creu,) i la línia del ferrocarril, perllongant la 

trama urbana cap a Montgat i Sant Adrià, dind de la zona plana. Aquest Pla només es va seguir a grans trets.  

 A finals del s. XIX: 

El principal problema urbanístic era la manca de vies de comunicació entre els principals nuclis de població: el 

centre històric  i el nou barri industrial (actuals Progrés i Raval), per tal de resoldre aquest problema, es generen 

nous vials, com el carrer dels Arbres (1897), mateix any que la vila de Badalona, que ja compta amb 18.165 

habitants, obté el títol de ciutat.  

 A principis del s. XX: 

La població torna a augmentar amb l’arribada d’immigrants procedents de zones rurals de Catalunya , Aragó i 

València i també de Múrcia i Almeria, per a treballar en les indústries i en la construcció del metro i d’Exposició 

Internacional de Barcelona. Tota aquesta expansió demogràfica queda frenada als anys trenta per la crisi 

econòmica i la Guerra Civil. 

La ciutat s’eixampla i apareix l’arquitectura modernista. S’hi emprenen nombroses obres públiques. El 

soterrament de les rieres (Sant Ignasi de Loiola, Martí Pujol i Matamoros), també es reformen o construeixen de 

nova planta diversos equipaments com L’escorxador (La Salut) El mercat Tornes, el cementiri Nou, l’Escola 

Elemental del Treball (actual Conservatori), les escoles Lola Anglada i Ventos Mir i l’Hospital municipal són alguns 

exemples. 

L’augment de població genera demanda de sòl i d’habitatge i creixen els entorns dels nous carrers dels barris del 

Centre, Progrés, Raval i Casagemes, però és insuficient i així, molts propietaris de terres destinades a conreu, 

vénen perquè si pugui construir. Així apareixen les urbanitzacions, que solien ser petites formant barriades 

disseminades sense comunicació entre elles i sovint sense serveis.  Així apareixen barris com Artigas, el Remei 

provinents d’urbanitzacions anteriors al 1923 i entrts els anys vint s’inicia pel mateix sistema , l’ocupació dels 

actuals barris de Bufalà, Coll i Pujol, Morera, Sant Antoni i Sant Mori de Llefià, el Puigfred i La Salut, Sant Crist i 

Sistrells. 

En aquests barris s’hi obren carrers, que discorren a traves dels camps i s’hi construeixen cases, sovint d’auto-

construcció. Apareixen els primers nuclis de barraques a Sant Antoni de Llefià, però sobretot a la Salut que creix 

amb rapidesa. Durant la guerra civil es construeixen refugis a Llefià, La Salut i Sistrells, que després s’aprofitaran 

com habitatges. 

Per ordenar aquest creixement i per incloure aquestes urbanitzacions en un projecte global de ciutat, a mitjans 

dels anys 20 l’arquitecte municipal va realitzar l’anomenat “Pla Fradera” (1936) que marcarà les pautes de la 

futura ciutat, però que globalment no es farà mai.  

 Temps de Postguerra:  

Les privacions, sacrificis i misèria van ser la tònica de la postguerra, però malgrat això Badalona segueix creixent, 

ja que era un centre industrial important, i com a tal punt d’arribada d’immigrants, procedents sobretot 

d’Andalusia, també de Castella i Múrcia.  

La ciutat va cobrint la necessitat d’habitatge amb improvisació. El Pla Comarcal de 1953 és la primera eina de 

gestió urbanística de la postguerra. Zonifica el territori i defineix els usos segons la zona i projecta la xarxa viària. 

Posteriorment els plans parcials aniran  concretant aquest Pla. 
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A grans trets el plànol de la ciutat de l’any 1954 és gairebé igual que el del 1925, no obstant, és a l’interior de les 

illes on s’accentua el creixement. 

Al centre de la ciutat s’enllesteixen la plaça de la Plana  (anys 40) i la parcel·lació i urbanització del carrer del 

Temple i l’av. Del President Companys (1954). En aquesta època es desenvolupa el creixement exponencial dels 

barris de Llefià,  La Salut i Sistrells. 

És una època de gran necessitat d’habitatge i això va fer actuar a  les autoritats municipals; de manera que l’any 

1950 es van cedir uns terrenys a l’Obra Sindical del Hogar per a fer-hi els primers habitatges de promoció pública 

“Grupo José Antonio Primo de Rivera” (avui Baldomer Solà) inaugurat al 1955. Un any més tard al barri de Bufalà 

el Patronato Local de Viviendas de Renta Limitada va construir el “Grupo General Moscardó”. 

 Anys 1960-1979: 

La població de Badalona va creixent de forma contínua i en 15 anys dobla la seva quantitat. 

Hi ha un augment continu de noves edificacions, relacionades amb l’aprovació de nous Plans Parcials que 

desenvolupen el Pla Comarcal del 1953. Una part important d’aquestes edificacions són d’iniciativa pública que 

serveixen per eliminar el barraquisme (de Badalona però especialment de Barcelona) i també per donar habitatge 

a famílies afectades per les expropiacions de l’autopista (avui C-31), així com per dotar d’habitatges a les famílies 

afectades per les riuades de 1962. Però la major part d’aquestes edificacions eren d’iniciativa privada.  

Cal dir també que en aquest temps s’inicien també les queixes dels veïns per les deficiències en les construccions i 

per la nul·la política de serveis (clavegueram, asfaltat, enllumenat, transport públic, equipaments escolars, etc..) 

així com els grans índexs de contaminació industrial i la manca d’espais verds. 

 Anys 1979-1990 (primers anys de la democràcia): 

La població augmenta moderadament fins a la meitat dels anys 80 que és quan comença a decréixer, la crisi 

econòmica iniciada al 1973 afecta molt a la indústria Badalonina i va ser clau en aquest decreixement. 

El Pla General Metropolità (PGM) de 1976 permet un control més estricte i posa fre a l’especulació ferotge dels 

anys anteriors i  a la vegada presenta nous projectes, com el de Montigalà i el del port. 

Les primeres intervencions varen orientar-se a resoldre les mancances de la ciutat sobretot en infraestructures 

bàsiques; clavegueram, pavimentació, enllumenat etc.. i es plantegen també Plans Especial de Reforma Interior 

(PERI) de diferents barris. 

Cal dir també que el tancament d’algunes empreses va alliberar espais i va facilitar el canvi d’ús de moltes zones, 

donant pas a nous habitatges però, també espais lliures públics  i nous equipaments. 

Es milloren les comunicacions; el metro s’allarga cap a Badalona (1985). 

Al 1980 s’aprova definitivament la divisió del terme en 34 barris (els mateixos que hi ha actualment), la divisió 

d’aquests barris va tenir en compte la topografia i el traçat urbà. 

 Anys 1990-2000: 

El nombre d’habitants continua baixant, sigui per un descens de la natalitat, per l’envelliment de la població, per 

l’elevat preu de l’habitatge etc.. 

Urbanísticament es millora la xarxa viaria, permetent sobretot la comunicació entre barris separats per rieres 

naturals amb forta orografia,  neix com a unió entre els barris més elevats de la ciutat l’anomenada “Ronda del 

Mig” amb la construcció del pont sobre el Torrent de la Font o canalitzacions com la de la Riera de Canyadó, 
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també neixen els laterals de l’A-19 (avui C-31) o la B-20 anomenada també Pota Nord que permet una connexió 

ràpida a la zona alta de Barcelona. 

A finals del anys 80 la ciutat es prepara  per a esdevenir subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, amb 

aquesta finalitat es construeix el Palau Municipal d’Esports, cosa que permet endreçar l’espai del Turó del Caritg, 

expropiant-ne les barraques que encara hi quedaven. Neix en aquesta època també el barri de Montigalà que va 

acollir l’allotjament dels periodistes per als jocs. 

 Més enllà del 2.000: 

S’ha portat a terme la construcció del Port de Badalona, encara inacabada. 

Han crescut noves zones industrials – comercials, tant al barri de les Guixeres com al de Bonavista i també 

annexat a la B-20 del barri de Montigalà.  Però, sobretot el que ha aconseguit Badalona és obrir la ciutat al mar. 

S’ha utilitzat els espais de les antigues fàbriques de “Campsa” i “Cros” entre altres per transformar aquests espais 

en passeig marítim, nous espais lliures, habitatges i nous equipaments.  

 

2.1.2 – E 1:2.000 

 

Història del barri de la Salut 

Situat al nord-est de Badalona, amb una superfície de 44,51 Ha.  

Es coneixia al 1915 com a b”barriada de ca l’Anglasell” o “la torre de ca l’Anglasell” perquè hi havia una torre 

propietat del Marquès de Sant mori que quedava darrera de l’antic escorxador i que es va enderrocar al 1972.  

A partir de la 2a. dècada del s. XX va començar un procés de parcel·lació i venda de terres que fins aleshores 

havien estat de cultiu, aquestes parcel·les estaven destinades a zones d’estiueig per a la gent de la ciutat, d’aquí 

el nom de “per fer Salut”. 

Al 1920 la família Moixó , marquesos de Sant Mori, van vendre les terres al Sr. Anselm del Riu i aquest va acabar 

de parcel·lar i va fer donació a l’Ajuntament dels terrenys de l’escorxador. Aquestes parcel·les van ser adquirides, 

sobretot per les persones que emigraven  des del sud d’Espanya per a venir a treballar en les obres per a 

l’Exposició universal de 1929 de Barcelona. En aquestes parcel·les s’hi van començar a edificar cases d’auto-

construcció i també barraques, es va començar per la part alta del barri, carrers actuals Pau Piferrer, Calderón de 

la Barca i sobretot al carrer Hipòlito Làzaro, al costat del “Hoyo” i fins al Turó del Caritg.  

La part més baixa del barri es va edificar més tard. L’ any 1924 es va començar a construir als costats del camí 

d’entrada a la masia de ca l’Anglasell, l’anomenat Passeig dels Plàtans, actual Passeig de la Salut. 

Va arribar la guerra civil i amb ella van arribar més persones castigades per la guerra, es varen habilitar coves com 

a refugis antiaeris a la zona del Turó del Caritg que posteriorment es varen utilitzar com habitatges. Al 1946 totes 

les parcel·les de la urbanització estaven venudes. 

A partir del any 1950 es comencen a crear equipaments al barri; com la 1a. Esglesia al c. Echegaray o la 1a. escola 

a la plaça del Dr. Bassols que després es traslladà al carrer de Victor Balaguer amb el carrer de Pau Fiferrer, també 

al 1960 es va crear el 1r. Mercadillo. 

L’any 1967 es va crear al barri la “Comisión de urbanismo del barrio de la Salut” que s’encarregava de contractar 

les obres necessàries per al barri i després les cobrava als veïns, l’Ajuntament hi va col·laborar aportant materials. 
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L’any 1968 es va construir el “Grupo Virgen de la Salut” (El Hoyo) per part del Patronato de Viviendas deRenta 

Limitada de Badalona. Aquesta operació va generar força polèmica perquè aquests terrenys havien estat cedits 

per la vidua del Sr. Anselm del Riu a l’Ajuntament per a destinar-los a zona esportiva pel barri. 

L’any 1961 varen començar les obres per a la construcció de l’autopista A-19 (avui C-31), aquesta va partir el barri  

i el va deixar aïllat, de manera que l’únic pas era el tub de desguàs per drenar l’aigua pluvial, l’anomenat pels 

veïns “túnel de la vergonya” i no fou fins l’any 1983 que la Generalitat i l’Ajuntament van dignificar aquesta 

connexió.    

 

Història del barri de Sistrells 

La denominació de Sistrells pertany al nom que tenia un nucli rural de Badalona, documentat des del s. XVIII tot i 

que aquest nom ja apareixia en documents del s. XI però es creu que designava un indret més ampli que abastaria 

els actuals barris de Lloreda, Nova Lloreda, La Pau, Puigfred,  Sistrells, part de Montigalà, etc.. 

La promoció per part de diversos particulars  (Domingo, Latrilla, Maria Roca, Jaume Bachs i Lleontina Casals) 

urbanitzacions que durant els anys 20 van donar forma al que avui és el barri de Sistrells. Aquest barri  està situat 

en una zona mal comunicada amb els eixos principals de la ciutat i està limitada pel Turó del Caritg d’una banda i 

de l’altra pel Torrent d’en Valls. 

Les parcel·les es vengueren sense haver-se acondicionat els carrers, els habitatges que s’hi construïren eren molt 

modestos amb grans deficiències inicials que s’arrossegaren durant anys. 

En acabar la guerra civil s’hi van formar nuclis de barraques i coves excavades al Turó que no van desapareixerfins 

a l’obertura de l’av. De Salvador Espriu, la resta del barri fou ocupada progressivament per cases d’auto-

construcció que poc a poc esdevingueren blocs de pisos.  
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2.2. Necessitats 

 

Un cop analitzada la història de la ciutat i el barri, s’ entén el perquè són com són els barris de “La Salut” i 

“Sistrells” actualment. És per això, que s’ ha pogut realitzar un estudi i anàlisi exhaustiu d’ ambdós i s’ ha pogut 

concretar quines són les principals necessitats per a la ciutadania que hi viu.  

2.2.1 – Què 

 

Als barris analitzats, s’ ha pogut observar una forta densificació de totes les parcel·les que els formen, però 

sobretot  aquesta densitat de població s’ ha observat al barri de “La Salut”. Aquest fet impossibilita al barri de 

tenir espais públics i verds de qualitat dins del barri. A més, ja que es situa sobre la carretera C-31, hi ha una 

abrupta topografia i la majoria de carrers no conten espai per descansar com ara bancs públics. Desprès d’ 

observar la demografia que hi ha al barri de “La Salut”, s’ arriba a la conclusió de una forta presència de 

ciutadania adulta, fet que agreuja la necessitat de dotar al barri d’ espais de descans i natura. 

El barri de “La Salut” conté molts equipaments, com ara el Mercat del barri, el Centre d’ Atenció Primària (CAP), 

Centre cultural “L’ Escorxador”, etc; però sobretot, s’ observa una quantitat elevada d’ equipaments docents. 

Això, juntament amb el desig per part de l’ Ajuntament de Badalona de dotar al barri de “La Salut” d’ una 

biblioteca, fa que l’ equipament a realitzar en aquesta proposta sigui una biblioteca.  

2.2.2 – Per què 

 

La necessitat d’ una biblioteca al barri és molt visible. Avui en dia, a Badalona, existeixen sis biblioteques i un 

centre d’ estudis. Un projecte d’ anàlisis per part de l’ Ajuntament de Badalona ja comenta la necessitat de crear-

ne una al barri de “La Salut”. 

La localització de l’ equipament proposat ve donada per la voluntat de situar-se al voltant de la majoria dels 

equipaments de la zona i connectar-se amb el “Turó del Caritg” per tal de transferir la natura d’ aquest al 

projecte. 

2.2.3 – Com? 

 

Per poder realitzar un projecte que reculli totes les necessitats principals del barri, s’ analitza aquest i s’ observa 

que la trama densa del barri no permet situar-se a qualsevol espai. La recerca de possibles parcel·les per generar 

la biblioteca comença amb la detecció de parcel·les buides i Polígons d’ Actuació Urbanística (PAU) del barri. Es 

localitza un conjunt de tres zones d’ actuació dictades per l’ Ajuntament de Badalona i es decideix fer una 

proposta d’ aquesta agrupació. La localització d’ aquestes parcel·les és molt adient per la intenció del projecte, ja 

que es molt gran i està envoltada d’ equipaments i contigua al “Turó del Caritg”, a més, tot i tenir l’ Avinguda 

Marquès de Montroig com una de les vies que limiten les parcel·les, el projecte es realitzarà donant l’ esquena a 

aquesta per tal de generar un espai públic, verd  i de tranquilitat al barri.  

Es genera una plaça a la parcel·la i l’ edifici de la biblioteca actuarà com a barrera per a l’ Avinguda Marquès de 

Montroig evitant, així, la presència de sorolls  molestos i trànsit. Aquesta plaça serà un espai lliure de vehicles, 

gràcies a la proposta de pacificació del barri; i es continuarà aquesta peatonalització del barri fins als equipaments 

propers i el metro de “La Salut”. 
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Finalment, gràcies a un estudi de la densitat i la volumetria de l’ entorn, s’ observa la gran variabilitat dels volums. 

Aquest fet genera la necessitat de crear una biblioteca que es mimetitzi amb l’ entorn; és per això que s’ opta per 

una estructura modular per tal de poder generar diversos volums: ordenats però, a la vegada, generant una 

volumetria molt variada i molt adequada a l’ entorn.  

L’ interior de l’ edifici de la biblioteca consisteix, a grans trets, en un vestíbul d’ entrada a l’ edifici de doble altura; 

creant així una sensació d’ espai al visitant. A més, aquest espai recull la gran escalinata que es dirigeix cap a les 

plantes superiors i consisteix en un passeig vertical a traves i cap a la natura. Aquesta sensació s’ aconsegueix 

generant patis i cobertes vegetals amb la intenció de anar circulant per l’ escala i anar descobrint la natura dels 

espais. A més, desprès del trajecte vertical, s’ arriba a la planta superior i s’ observa el  turó del Caritg al final de l’ 

escala. Amb això, s’ aconsegueix una sensació de tranquil·litat i connexió amb la natura constant. 

 

2.3. Prestacions 

 

L’ edifici de la biblioteca proposada, conté prestacions, espais i detalls que són necessaris per aconseguir la idea 

de projecte que s’ ha tingut des de l’ inici. 

2.3.1 – Funcionalitat 

 

Com bé es sap, l’ equipament consisteix en una biblioteca. Aquesta està pensada per tal de dotar al barri de tots 

els possibles usos que pot necessitar la ciutadania. L’ edifici té dues entrades: la primera, situada a la planta baixa 

de la biblioteca i des de la plaça pública proposada i la segona, entrant per la planta primera de la biblioteca 

(degut a la topografia del carrer dels Encants) i des de l’ Avinguda Marquès de Montroig. La primera, destinada 

per al públic i la segona, destinada per als treballadors de la biblioteca. 

La biblioteca té, a més de l’ escala del passeig vertical per a la natura, dos nuclis de comunicacions: un per al 

públic i un altre per als treballadors. El primer, conté el nucli de banys i instal·lacions necessàries per a la 

biblioteca. 

A la planta baixa, des de la qual s’ entra a traves de la plaça pública creada, s’ observa un vestíbul que conté un 

espai de revistes i premsa diària. Com s’ ha comentat anteriorment, la ciutadania del barri és adulta i, una bona 

part d’ ella, es situa a l’ etapa de la vellesa. Aquest espai, està pensat per a tota la ciutadania però sobretot per a 

aquest conjunt. Tot seguit, a la mateixa entrada, s’ observa el punt d’ informació i recepció, molt a prop de l’ 

entrada per poder resoldre totes les consultes que hi hagi per part de la ciutadania. I, al mateix vestíbul, 

apareixen dos espais tancats i reclosos visualment: la zona infantil (que conté una escala pròpia per poder arribar 

a la primera planta de la biblioteca des de l’ interior de l’ espai infantil) i la zona d’ estudi individual. Aquestes, 

necessiten una forta privacitat i insonorització de l’ espai, fet pel qual estan tancades al vestíbul (espai de forta 

concurrència). A les zones privades d’ aquesta planta baixa, no els hi falta la llum natural ja que, per aconseguir la 

privacitat desitjada i la il·luminació i ventilació pertinents, es generen patis interiors.  Finalment, si el visitant s’ 

endinsa a la planta baixa, observa un espai obert de lectura que desemboca al pati interior amb més dimensió del 

equipament. En aquest espai obert, s’ observen dues entrades a altres zones: l’ espai d’ emmagatzematge de la 

biblioteca i l’ espai d’ estudi grupal. El primer, s’ ha situat a la zona més fosca de la planta baixa, ja que al ser un 

magatzem no necessita les mateixes prestacions. El segon, tancat per tal d’ aconseguir privacitat i la màxima 

insonorització de l’ espai, està dotat d’ unes visuals a un pati interior. 
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Quan s’ arriba a la primera planta, s’ observa un espai obert de lectura amb visuals al Turó del Caritg i al pati 

interior de grans dimensions. L’ únic espai tancat és la sala d’ ordinadors; pensada per dotar a la ciutadania de 

cursos informàtics i d’ ordinadors per a consultes. A partir d’ aquesta planta, comença l’ aparició de diverses 

cobertes; gràcies a la modulació i variació de la volumetria. A la primera planta, hi ha dues cobertes transitables i, 

en una part de cada coberta, vegetals. La primera coberta a comentar d’ aquesta planta és per a la zona d’ infants, 

els quals dins de l’ espai infantil tenen una escala per arribar a una zona interior i, posteriorment, a la terrassa 

comentada. La segona coberta, s’ observa des de la sala de lectura oberta. Totes les cobertes del projecte estan 

destinades per ser utilitzades com si fos un espai de lectura més; és per això que es proposa mobiliari per a tal fi. 

Circulant per l’ escalinata, ja s’ han pogut visualitzar les dues cobertes vegetals de la primera planta. Seguint el 

recorregut de l’ escala, s’ arriba a la segona. Aquí, es torna a visualitzar un espai obert de lectura i estudi amb 

visuals al turó contigu, al pati interior de grans dimensions i, a més, s’ observen ja les cobertes que s’ han deixat a 

la primera planta. En aquest nivell, l’ espai a destacar és el bar/cafeteria de la biblioteca; el qual té visuals, altra 

vegada, al pati interior comentat. Finalment, es genera l’ aparició de dues cobertes més en aquest nivell; la 

primera, d’ una àrea més reduïda que totes les cobertes del projecte, pensada pel mateix fi: dotar al/la  visitant d’  

un espai de lectura i estudi exterior. La segona coberta, la qual s’ observa des de la plaça pública, és la principal 

coberta de l’ equipament. Aquesta, conté un conjunt de pèrgoles, amb les dimensions modulars del projecte, per 

tal de tamitzar la llum que incideix en aquesta façana sud. Aquesta terrassa, com les altres, conté una proporció 

de coberta vegetal. L’ altra part és transitable i es destina per a taules, cadires i sofàs per poder dotar als/les 

visitants del bar/cafeteria i la pròpia biblioteca d’ espai exterior per a les necessitats que sorgeixin. 

A la tercera planta, la última accessible al públic; es torna a tenir un espai diàfan de lectura i, aquest cop, amb les 

millors visuals cap al turó del Caritg. L’ altura d’ aquesta planta és com la de la planta baixa; per tal de arribar al 

final del recorregut vertical per a la natura i poder ampliar al màxim les visuals al turó. En aquesta planta, a més 

de tenir una altra coberta amb pèrgola modular (ja que es torna a situar a la façana sud) per tamitzar la llum i 

dotar una planta més de coberta vegetal, apareix l’ espai de treballadors de la biblioteca. Aquest espai està 

pensat per als treballadors i per a possibles consultes que puguin sorgir a la ciutadania. És per això, que hi ha un 

espai per a reunions, un espai d’ espera i atenció per al públic, una zona de treball per al treballadors i dos 

despatxos pensats per als alts càrrecs administratius de la biblioteca. A més, es dota al treballador d’ un espai 

“office”, bany de tres peces i una sortida a l’ exterior privada. Aquesta sortida, com les altres, conté una part de 

coberta vegetal i una altra de transitable i, a més, al situar-se a la última planta per al públic, té una privacitat 

afegida.  

Per finalitzar, la quarta i última planta conté la sala i coberta d’ instal·lacions. Tot i així, segueix tenint una 

proporció de vegetació. Per accedir a aquesta coberta s’ ha d’ utilitzar el nucli de comunicacions de l’ entrada dels 

treballadors, fet lògic ja que aquest espai nomes l’ utilitzaran ells. 
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2.3.2 – Seguretat estructural 

 

Com bé s’ ha comentat anteriorment, l’ estructura de l’ edifici és modular i s’ utilitzen bigues i pilars de fusta 

laminada tipus GL24h; això permet una facilitat i rapidesa en la construcció. La fonamentació està feta  a base de 

sabates aïllades i un mur de contenció de terres per tal de poder construir a la zona elevada de la parcel·la. S’ ha 

hagut de realitzar un forjat sanitari per tal de separar-se del terreny que conté radó i, de les sabates, apareixen 

uns pilars de formigó que s’ eleven fins als dos metres respecte la planta baixa per, un cop allà, realitzar la unió 

amb el pilar de fusta per tal d’ evitar qualsevol tipus d’ humitat. 

S’ utilitza un sostre per a cada forjat tipus “Lignatur”, ja que és de fusta, modular i conté espai a l’ interior de cada 

mòdul per poder situar-hi aïllant, instal·lacions, etc. Tots els forjats són de fusta, tret el de la planta baixa, que té 

un acabat de micro-cement per generar una continuïtat amb els pilars de formigó que apareixen a aquesta planta.  

La façana es situa a la zona exterior dels pilars, per tal de protegir-los i no generar ponts tèrmics. Al projecte 

apareixen tres tipus de façanes: la façana ventilada opaca, creada a base d’ una estructura de fusta, aïllant, 

subestructura i plaques per a la composició de la façana; el segon tipus de façana és la vidriada i el tercer és la 

vidriada amb lamel·les verticals de fusta. Per tal d’ aconseguir la composició de façana desitjada, es situen unes 

pletines metàl·liques amb rails per allotjar-hi les finestres i lamel·les pertinents, les quals, igual que tot el projecte, 

tenen unes dimensions modulars. 

S’ ha realitzat el predimensionat de l’ estructura per tal de comprovar que no hi ha cap disconformitat entre la 

idea de projecte i l’ estructura pensada per complir-la. 
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CÀLCULS GENERALS
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FONAMENTS
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PILARS
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BIGUES 
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2.3.3 – Seguretat contra incendis 

  

Respecte la seguretat contra incendis, s’ ha complert la normativa vigent per a la edificació del Codi Tècnic de l’ 

Edificació (DB-SI CTE). 

S’ ha contabilitzat la biblioteca com a espai de pública concurrència, i la superfície construïda de cada sector d’ 

incendis no excedeix els 2500 m². Es destinen els dos nuclis comentats anteriorment per a sortides d’ emergència, 

dotant així, de la possibilitat de generar recorreguts de menys de 50 metres.  

2.3.4 – Protecció contra el soroll 

 

Com ja s’ ha comentat, per al espai públic que es proposa, la biblioteca actua de barrera sonora i visual a l’ 

Avinguda Marquès de Montroig, la qual té força concurrència de trànsit rodat. Tot i així, cal explicar com es 

protegeix l’ equipament en si. Al tractar-se d’ una biblioteca, la protecció contra el soroll és molt important, és per 

això que es generen patis interiors, aconseguint així que el propi edifici, els edificis del entorn i la vegetació aturin 

l’ impacte ambiental sonor. 

Estructuralment, l’ edifici conté l’ aïllament normatiu i necessari per evitar sorolls externs i/o interns. A més, totes 

les plantes de la biblioteca estan elevats respecte del forjat amb la intenció de no transmetre sons d’ un espai a l’ 

altre.  

2.3.5 – Utilització i Accessibilitat   

 

L’ accessibilitat es contempla en tot el projecte, generant sempre espais accessibles des de, almenys, un dels 

nuclis de comunicació existents. Aquests nuclis de comunicació tenen les dimensions necessàries, l’ ascensor i, a 

més, a cada planta hi ha un bany accessible amb les dimensions mínimes per normativa. 

La comunicació vertical de l’ edifici està pensada per ser realitzada a traves de l’ escala central del projecte; tot i 

així, els nuclis de comunicacions doten a l’ equipament de la possibilitat d’ ús d’ altres formes.   

2.3.6 – Salubritat 

 

La salubritat de l’ edifici ve donada per diversos aspectes de les necessitats mínimes que ha de tenir un edifici per 

tal de reduir el risc de que els/les visitants tinguin molèsties o malalties a l’ interior. L’ edifici cumpleix la 

normativa per a protecció de cara a les humitats, generant ventilació constant dels espais gracies a la ventilació 

mecànica i, en moments de necessitat d’ una ventilació natural, gracies a les obertures oscil·lants de l’ edifici. Això 

fa que l’ edifici tingui una bona qualitat de l’ aire a l’ interior de l’ edifici.  

S’ assegura el subministrament d’ aigua, tan freda com calenta, als punt de cafeteria, bar i office igual que als 

banys de tot l’ equipament. A més, el sanejament i evacuació d’ aigües grises i pluvials està contemplat per tal de 

no generar humitats ni inundacions no desitjades.  

Finalment, una altra acció que s’ ha pres per assegurar la salubritat a  la biblioteca és la protecció de cara al radó, 

separant l’ edifici del terreny  amb un forjat sanitari permetent, així, una ventilació constant del espai amb 

contingut de radó. 
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Finalment, la salubritat també fa referència a que l’ edifici no generi un deteriorament del medi ambient del seu 

entorn pròxim. Aquesta premissa també ha estat contemplada, generant un edifici sostenible amb ventilació 

creuada, plaques solars fotovoltaiques i construcció en sec i de fusta. 

2.3.7 - Estalvi energètic 

 

L’ estalvi energètic de l’ edifici ve donat per les diverses actuacions que es duen a terme: 

La disposició dels volums per aprofitar al màxim possible la calor del sol durant el solstici d’ hivern i evitar-lo 

durant l’ estiu, permet a l’ edifici la possibilitat de no haver de lluitar contra la natura sinó que acompanyar-la per 

crear el millor ambient per l’ usuari o usuària de l’ equipament.  

A més la ventilació i climatització mecànica és realitzen amb un sistema d’ aerotèrmia, fet que genera un estalvi 

energètic, juntament amb la climatització de l’ aigua de la biblioteca. Aquesta, es realitza gracies a la coberta de la 

quarta planta on s’hi instal·len plaques fotovoltaiques; les quals poden proporcionar l’ aigua calenta mínima 

sanitària necessària.  
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3. NORMATIVA  

3.1. Normativa en l’ edificació: 

 

Històricament podem trobar normativa a partir del «Pla Comarcal» (BOE 05/12/1953), en aquest Pla es 

qualificava una part del barri de La Salut com a zona Suburbana extensiva, clau 7 i l’altra com a zona Suburbana 

semi-intensiva, clau 6. El barri de Sistrells estava íntegrament qualificat de zona Suburbana extensiva, clau 7. 

Ambdues zones ordenades en edificació continua amb patí interior d’illa. En mig dels dos barris s’hi estenia una 

zona militar, clau 24 que correspon al Turó d’en Caritg.  

Posteriorment, el «Pla Parcial  del Caritg» aprovat per la CMB el dia 03/08/1962, desenvolupa l’edificabilitat en 

aquests barris, amb diverses modificacions d’aquest PP del Caritg fins a l’aprovació del Pla General Metropolità 

(PGM) aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976 (BOP 19/07/1976), en el qual s’unifica tota l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i a més introdueix noves qualificacions urbanístiques que substitueixen les del Pla 

Comarcal; de manera que la qualificació general del barri de Sistrells passa a ser la de Zona de Renovació urbana: 

rehabilitació, clau 16 i per al barri de La Salut la qualificació urbanística majoritària serà la de Densificació urbana 

semi-intensiva, clau 13b, amb l’excepció d’unes illes, una de les quals escollida per al meu projecte, que el PGM 

qualifica com a zona de Remodelació física, clau 14b i per tant pendents de desenvolupar en posterior Pla 

Especial. 

Amb posterioritat al PGM  es van aprovar el «Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Sistrells» (CMB 

03/12/1987 //BOP 14/01/1988) i el «Pla Especia al barri de La Salut» (CUB 15/10/1992 //DOGC03/02/1993) que 

regulaven l’edificabilitat i normativa en aquests barris, i que en el cas de les parcel·les objecte del Projecte 

insisteix en aquesta zona de Remodelació física i a més introdueix unes àrees destinades a Sistema d’espais lliures 

de nova creació, clau 6b. 

Si ens centrem ara en el l’àmbit del projecte a realitzar, es va aprovar específicament una «Modificació puntual 

de PGM a l’àmbit de les zones 14 del barri de la Salut, entre els carrer de Salvador Seguí, carrer dels Encants  i 

l’av. del Marquès de Sant Mori» aprovat definitivament per la CUB el dia 07/01/2004 (DOGC 10/02/2004). 

En aquest planejament, vigent actualment, es proposa la transformació de les zones de Remodelació Física i els 

espais destinats a Sistemes d’espais lliures, per a destinar-los a zona de Densificació urbana semi-intensiva, clau 

13b, Sistema d’equipaments de nova creació, clau 7b i  Sistema d’espais lliures, clau 6b així com vials de nova 

creació. La organització d’aquestes parcel·les per a aconseguir aquesta finalitat es proposa amb diverses unitats 

d’actuació, a resoldre totes elles mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació. 

Després d’observar el grau de deteriorament d’aquestes finques i la manca de previsió per al seu 

desenvolupament, proposo un canvi del planejament,  que permeti normativitzar el  projecte, consistent en una 

«Modificació de PGM  que abastí la totalitat de l’illa, deixant intacte l’alineació a l’av. del Marquès de Sant-Mori i  

la del carrer de Don Pelai i que endreci l’espai del projecte d’una forma més ordenada, ampliant la superfície 

destinada a Sistema equipaments, clau 7b , mantenint i agrupant la superfície destinada a Sistema d’espais lliures 

i apostant per la creació de dues peces destinades a habitatge protegit HPO.  Aquesta proposta s’inclourà en un 

polígon d’actuació únic que s’executarà pel sistema d’expropiació, garantint en tot moment l’interès públic de 

tota la transformació.   
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3.2. Normativa d’ urbanització   
 

S’ ha realitzat un recull de les normatives generals vigents a Badalona i al barri de “La Salut” sobre l’ urbanització 

per tal de poder realitzar de la plaça pública i els carrers del procés de pacificació del barri. 

 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.(DOGC 29/2/2012) 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.(DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.(DOGC 24/7/2006) 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana.(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003). 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006). 

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI. 

Anexo II (BOE 17/12/2004) 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.(BOE 11/05/2007) 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE 11/03/2010)  

Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003). 
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1.INTRODUCCIÓ 
 

Amb la intenció de que la lectora/el lector pugui entendre el perquè de la meva investigació i 

el meu Treball Final de Màster, considero necessari un breu resum de qui sóc i què tinc 

intenció de millorar en una ciutat.  

Nascuda a Badalona, sempre he sigut conscient de les diferències socials i econòmiques d’ 

aquesta ciutat respecte una de les seves contigües, Barcelona. No només això, sinó que al 

entrar a la Universitat i relacionar-me amb companyes i companys nascudes a la capital de l’ 

Àrea Metropolitana, sempre he notat un cert menyspreu cap a la meva ciutat; molt 

probablement, fundat per les diverses històries degudes a les desigualtats socials i 

econòmiques que recauen sobre ella. 

És ben clar, que la persona que hi viu, té una percepció bastant diferent; però tot i així, sempre 

he volgut investigar i aprofundir millor sobre el punt de vista dels agents externs a la meva 

ciutat.   

És per això, que he decidit endinsar-me en la detecció de barris més vulnerables de Badalona 

(analitzant totes les vessants de vulnerabilitat possibles) i concentrar-me al barri de La Salut, 

barri amb més densitat de la ciutat i on tinc intenció de situar-me per realitzar el meu Treball 

Final de Màster. 

En aquesta investigació analitzo els diversos estudis realitzats per “Pla de Barris”; amb la 

intenció de, posteriorment, usar la metodologia estudiada dels projectes de “Pla de Barris” per 

poder fer un estudi profunditzat del barri de La Salut de Badalona i poder treure les meves 

pròpies conclusions sobre les necessitats del barri i si han sigut resoltes amb el meu projecte. 

  



  
    

2.PLA DE BARRIS 
 

El 4 de juny del 2004, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004 generant un 

programa de millores de barris, àrees urbanes i viles que requerien d’ una atenció especial 

(desenvolupada pel Decret 369/2004 el 7 de setembre). 

Amb aquesta Llei, també coneguda com la “Llei de Barris”, la Generalitat va dotar a les 

administracions catalanes d’ instruments per intervenir en les àrees que requerien una atenció 

per part dels poders públics. 

Aquestes possibles actuacions van arribar a Barcelona amb el “Pla de Barris”. 

 

2.1.Què és “Pla de Barris”? 
 

Consisteix en una iniciativa municipal de millora de les condicions de vida als barris de la ciutat 

de Barcelona. El seu objectiu principal és disminuir les desigualtats socials i territorials a la 

ciutat i incidir en quatre àmbits d’ actuació estratègica: drets socials, educació, activitat 

econòmica i ecologia urbana.  

El “Pla de Barris” es centra en tres eixos de referència de la ciutat de Barcelona (l’ eix Besòs, l’ 

eix Muntanya-Turons i l’ eix Litoral); i a la vegada, es concentra també als barris on, en un 

futur, es duran a terme els diferents programes. Els diversos barris en que el “Pla de Barris” hi 

treballa són: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, La Verneda i La Pau, El Besòs i 

el Maresme (Eix Besòs), Sant Genís dels Agudells, La Teixonera, Ciutat Meridiana, Torre Baró, 

Les Roquetes i Trinitat Nova (Eix Muntanya – Turons) i La Marina de Port, La Marina del Prat 

Vermell, Raval Sud i Gòtic Sud (Eix Litoral). (Veure 1.Font) 

Les actuacions que s’han realitzat, es realitzen actualment i es realitzaran en un futur van des 

d’ ajudes en l’ educació i salut pública (a les escoles, el lleure educatiu, als joves del barri, la 

cultura...) fins a ajudes en habitatge (rehabilitació, comunitats de l’ habitatge...) i ajudes en l’ 

economia de certs barris amb vulnerabilitats (realitzant cursos de formació, ocupació, 

comerços i iniciatives empresarials...), entre d’ altres.  

  



  
    

 

 

  

1.Font. Situació eixos de referència i àmbit territorial “Pla de Barris” 



  
    

2.2.Com funciona “Pla de Barris”? 
 

La organització municipal “Pla de Barris” analitza tots els possibles indicadors de vulnerabilitat 

que es veuen presents en els barris anteriorment esmentats i com, aquests indicadors, s’ 

entrellacen entre ells; és a dir, conceptes com per exemple, l’ IRFD (Índex de Renda Familiar 

Disponible), l’ Atur, el nivell formatiu, l’ esperança de vida al néixer, la taxa de fecunditat 

adolescent, la taxa de tuberculosi, l’ infrahabitatge, els desnonaments i els percentatge de 

població estrangera, estan relacionats i indiquen una diferencia negativa respecte la resta de 

barris de Barcelona; és a dir, una vulnerabilitat.  

Però sobretot, l’ aspecte més important del “Pla de Barris” és la seva metodologia i el concepte 

col·laboratiu de diversos agents, treballant a diverses escales de la zona. Primerament, els 

agents de barri, els quals correspondrien a persones que formen part de l’ entorn immediat 

dels barris (com ara, veïns i veïnes). Seguidament, en un àmbit més a nivell de districte, els 

agents de districte, com ara tècnics de l’ ajuntament o personal que treballa a als equipaments 

del districte que conté el barri en qüestió. I finalment, a una escala més de ciutat, es recull 

informació a nivell territorial amb els agents municipals i supramunicipals, que aporten una 

perspectiva d’ àmbit metropolità que permet ubicar els barris amb relació amb la ciutat i amb 

la resta de barris. (Veure 2.Font) 

 

 

  
2.Font Diagrama agents interventors de "Pla de Barris" 



  
    

Totes aquestes aportacions dels diversos agents permeten elaborar la iniciativa de “Pla de 

Barris”, ja que s’ analitza el barri en tots els possibles nivells per comprendre bé les seves 

possibles necessitats.  

Un cop comentat què és, quins territoris estudien i quantes persones hi participen al “Pla de 

Barris”, val la pena mencionar l’ estructura duta a terme a cada un dels documents dels barris 

que es consideren vulnerables de Barcelona.  El contingut de cada un d’ aquests documents, s’ 

estructura en cinc apartats força ben marcats: l’ anàlisi (valoració de la situació i treball de 

recerca), el diagnosi (conclusions extretes de l’ anàlisi), els objectius (què voler fer al territori i 

fins on arribar-hi?), els projectes motor (projectes singulars i més importants de cada pla) i les 

propostes i accions (eines i accions per assolir els objectius proposats). Tot i això, cal dir, que 

les accions dictades al finalitzar el Pla, no són unes accions inamovibles, sinó que es poden 

interpretar i utilitzar com un full de ruta per seguir generant canvis als barris. Aquesta 

estructura, va acompanyada de la mà fins al final amb quatre àmbits: el social, l’ educatiu, l’ 

econòmic i l’ urbà. Dins d’ aquesta classificació, sorgeix la necessitat d’ aclariment en els 

concepte: drets socials - educació. Als drets socials, ja es contempla i es reconeix l’ educació, 

però el paper rellevant que pren al corregir desigualtats socials, ajuda a veure-ho com un 

àmbit que s’ ha d’ estudiar de manera independent. (Veure 3.Font) 

 

 

 

 

 

  3.Font Diagrama metodologia elaboració Pla de Barris 



  
    

3.BADALONA 
 

Com bé he comentat, la meva intenció és la de localitzar les diverses vulnerabilitats que 

existeixen al barri de la Salut de Badalona. Per tal de fer-ho acuradament, estructuraré aquesta 

recerca com s’ estructura el “Pla de Barris” de Barcelona.  

A l’ anterior apartat, s’ ha comentat l’ estructura que fan servir al “Pla de Barris” per analitzar, 

diagnosticar, i arribar a unes conclusions de les intervencions que s’ haurien de realitzar a cada 

barri per millorar el dia a dia de la ciutadania que hi viu en ells. És per això, que aquest apartat 

s’ estructurarà en 5 subapartats: Anàlisis, Diagnosi, Objectius, Projectes motor i propostes i 

accions. 

 

3.1.Anàlisi 
 

Badalona és una ciutat de la comarca del Barcelonès, es situa entre la serralada de Marina i el 

mar mediterrani i limita amb les localitats de Sant Adrià del Besòs (al sud-oest), Santa Coloma 

de Gramenet i Montcada i Reixac (a l’ oest), Sant Fost de Campsentelles (al nord), Tiana i 

Montgat (al nord-est). 

La ciutat té diversos districtes que, a la vegada, recullen barris; assolint els 34 barris existents a 

Badalona. Degut a l’ interès en millorar la vida de la ciutadania dels barris més densificats i l’ 

anàlisis dels diversos barris més vulnerables de la meva ciutat, realitzaré tota aquesta recerca a 

“La Salut”; barri del districte nº 4. (Veure 4.Font) 

  

4.Font  Plànol situació barri “La Salut” i plànol índex de vulnerabilitat urbana al 2017. 



  
    

“La Salut” es localitza al nord-est de Badalona i és un dels quatre barris que es localitza al quart 

districte de Badalona. És limítrof amb la ciutat de Santa Coloma i comparteix amb ella i altres 

barris de Badalona la serra d’ en Mena, servint com a límit natural entre una ciutat i l’altra. A 

més, respecte els barris que té al voltant, només té connexió directa amb la zona oest (els 

barris de “Sant Joan de LLefià” i “Sant Mori de Llefià”), ja què a la zona est es situa el turó del 

Caritg, límit natural que separa el barri de “La Salut” amb “Sistrells”. Per tant, l’ encaix 

territorial del barri consta en un barri amb molta topografia degut a que es situa a la vessant 

sud de la serra d’ en Mena, i a més, força aïllat a causa dels límits naturals i a la infraestructura 

de la carretera C-31, la qual divideix en dos la ciutat de Badalona.  

 

Ens situem a un barri que va començar a formar-se com a tal a partir de la segona meitat del 

segle XX degut el “boom” migratori, majoritàriament provinent del sud d’ Espanya, que va 

haver-hi en aquella època. Abans d’ això, era una zona dedicada a cultiu amb la intenció de 

generar uns espais per estiuejar per la gent que vivia al centre de la ciutat; era una zona “per 

fer salut”. Per tant, a partir del “boom” va haver-hi un procés de parcel·lació i venta de terres. 

Situat a una zona amb força topografia, era bastant dependent dels límits naturals, com ara les 

rieres naturals existents a Badalona, la serra d’ en Mena o el Turó d’ en Caritg. A més, amb l’ 

arribada de la carretera C-31, també se li afegien els límits artificials generant un mur d’ uns 3 

metres que separava la ciutat en 2. Tot això feia que sigues un barri apartat i amb risc d’ 

exclusió social ja en aquell temps. No va ser fins al 1961, en que es va ampliar un canal que 

servia per drenar l’ aigua, en que es va poder travessar la “muralla” que hi havia pertanyent a 

la C-31 (Autopista A19 en aquella època). (Veure5.Font) 

 

 

 

Des de llavors, a més de millorar aquest pas que travessava la A19 de la època, C-31 actual, s’ 

han asfaltat els carrers i millorat les condicions de vida, ja que la gent vivia i circulava en 

carrers no asfaltats, sense les condicions mínimes de salubritat i amb habitatges en un estat 

força precari. (Veure 6.Font) 

  

 

 5.Font  Imatge del canal habilitat per travessar la C-31 (abans-esquerra i ara-dreta) 



  
    

Sociodemogràficament, comparar les dades del barri de “La Salut” amb les de la ciutat de 

Badalona ajudarà a observar les possibles variacions que existeixen. (Veure 7.Font) 

  

6.Font  Carrers de “La Salut” abans (esquerra) i en procés de ser asfaltat (dreta). 

7.Font  Taules sociodemogràfiques: (de dalt a baix) Població durant el pas del temps, Població per 

edat i sexe, Població estrangera. 



  
    

Desprès d’observar els anteriors gràfics, podem concloure que va haver-hi una forta arribada 

demogràfica a la segona meitat del segle XX a Badalona i a “La Salut”. A més, les gràfiques de l’ 

origen de la població estrangera mostren que casi tota la població que ha arribat a la ciutat i al 

barri en processos de migració és d’ altres localitats de la resta d’Espanya. Això, coincideix 

perfectament amb el que es coneix de la historia de Badalona i “La Salut” i del creixement 

demogràfic que es va dur a terme en aquell moment i, lògicament, s’ ha mantingut durant el 

pas del temps. Respecte les edats majoritàries, s’ observa una diferencia del barri estudiat en 

comparació a la ciutat d’ on forma part. A “La Salut”, a diferencia de Badalona, hi ha més 

dones que homes. Les edats majoritàries de les dues zones estudiades coincideixen bastant, 

tot i que a “La Salut” hi ha dos franges d’ edat molt marcades: entre els 10 - 15 anys i entre els 

40 - 50 anys. A Badalona, en canvi, la franja d’ edat entre 40-50 és la més marcada, i la resta d’ 

edats segueixen un curs progressiu. 

 

Per seguir analitzant profundament el barri, s’ han localitzat les xifres de les següents àrees: 

drets socials (salut, població treballadora, habitatge, convivència), educació (nivell formatiu, 

equipaments docents), activitat econòmica (renda mitja , activitat comercial), ecologia urbana 

(planejament urbanístic, densitat de població, pendents del vial, contaminació i pacificació). 

 

3.1.1.Drets socials 

 
- Salut 

 
En matèria de salut, el barri està dotat d’ un centre d’ atenció primària (CAP), el qual dona 
cobertura a tota la població del barri.  
Al barri de “La Salut”, la mitjana de la població es situa als 39.3 anys i l’ envelliment és de 88.20 
anys. 

 
- Població treballadora 

 
Considerant l’ índex de Catalunya 100, els següents gràfics ens mostren la població que està 
ocupada, separada en tres zones (la zona sud, la central i la nord) per tal de estudiar 
profundament el barri amb totes les seves variacions internes. A més, per acabar d’ entendre 
la població treballadora, s’ afegeix un gràfic que explica els treballadors que tenen feines de 
baixa qualificació. 
  



  
    

Com podem observar, a la zona del centre, és on hi ha més treballadors amb feines de baixa 
qualificació i, a més, hi ha molt poca població ocupada; en canvi, a La Salut Sud, es a la zona del 
barri on hi ha més ciutadania treballadora i, a més, n’ hi ha molt poca que tingui feines de 
baixa qualificació. La segona franja amb més població ocupada es la de La Salut Nord i, 
respecte la qualificació baixa dels treballs, segueix sent la segona classificada. 
Aquestes dades són del 2015; per tant, i més desprès de la situació de crisis que s’ ha viscut a 
causa del Covid’19, les dades de població ocupada han disminuït substancialment.  
 

- Habitatge 
 
L’ habitatge és un àmbit que sempre ha sigut problemàtic al barri. La presència d’ 
infrahabitatge es repeteix massa i les condicions mínimes d’ habitatge no es compleixen en 
molts habitatges del barri.  
Actualment, al barri, hi ha un 18,54% d’ habitatges de lloguer, un 30,69% amb hipoteca i un 
39,62% amb propietat. A més, la mitja d’ any de construcció dels habitatges del barri és de l’ 
any 1968. I, la majoria de les construccions estan en un estat precari, fins al punt en que l’ any 
2019 va caure un edifici del barri de planta baixa +6. 
Respecte el preu de l’ habitatge, comentar que el lloguer mitjà mensual és de 593,47 (€/mes) i 
que el lloguer mensual per superfície és 9,48 (€/mes/m2). I, finalment, la superfície mitja dels 
habitatges del barri és de 65,5 m2. S’ ha de comentar, que en aquest punt, nomes es 
comptabilitzen els habitatges que estan al cens; l’ infrahabitatge és un factor no comptabilitzat 
en aquestes xifres ja que és un aspecte que no pot ser estudiat amb tanta profunditat. És per 
això que s’ ha intentat fer una detecció, a partir d’ observar el cadastre, i s’ hi ha afegit imatges 
per acabar d’ explicar les característiques externes d’ un infrahabitatge. 
  



  
    

  



  
    

- Convivència 
 
En els últims anys, hi ha hagut un augment 
força considerable de la població immigrant, i 
com que el preu de l’ habitatge és força baix en 
aquest barri, s’ instal·len a La Salut, entre d’ 
altres.  
Això comporta que hi hagin canvis i 
transformacions tant per la societat com pels 
que arriben a ella. Tot això fa que la 
convivència sigui més complicada que en altres 
barris, però simplement per el fet d’ haver de 
fer un canvi a lo que hi havia. 
 
 

3.1.2.Educació 

 

- Nivell formatiu 

L’ educació, juntament amb el ja comentat habitatge, és un dels factors que més preocupen 

del barri. Els últims anys hi ha hagut un creixement en l’absentisme escolar. La taxa d’ 

absentisme més greu del barri està produït per desatenció familiar; dinàmiques familiars i de 

vida, sovint itinerant; manca de motivació per l’ escola, i trastorns mentals greus. 

La següent gràfica mostra la població amb estudis baixos i la població jove sense estudis post 

obligatoris (considerant l’ índex de Catalunya 100) separada amb les tres zones del barri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, en aquest barri es supera la mitja de Catalunya (100) de població amb 

estudis baixos i joves sense estudis post obligatoris; sobretot a la zona de la Salut Nord. A 

aquest gràfic, se li ha d’ afegir la dada de que nomes el 3.90% de la ciutadania del barri té 

estudis universitaris.  

 



  
    

- Equipaments docents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot observar en aquest plànol, hi ha un gran nombre i varietat d’equipaments docents; 
anant des de escola bressol, fins a institut i CEIP. 
 

3.1.3.Activitat econòmica 

 
- Renda mitja 

 
Respecte l’ activitat econòmica del barri, comentar que no tenen una renda mitja per persona 
molt elevada (al gràfic, índex de Catalunya 100). A més, les dades del gràfic són del 2015 i, 
actualment, la xifra mitja total del barri ha arribat a 61 en base 100.  
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- Activitat comercial 
 
L’ activitat comercial del barri ve donada sobretot per el Mercat municipal del barri, situat a 
“La Salut” Sud, i el carrer comercial del barri amb nom “Passeig de La Salut”.  
 

3.1.4.Ecologia urbana 

 
- Planejament urbanístic 

 
Considerant que la nomenclatura següent: 13b - Habitatge, 5 - Vial, 6a – Sistema d’ espais 
lliures existent , 6b – Sistema d’ espais lliures de nova creació, 7 - Equipament , 7a – 
equipament existent , 7b – equipament de nova creació, 8c – aparcament al subsòl, 9 – Zona 
de protecció de sistemes, 19 – Zona de desenvolupament i pendent d’ actuació  
  



  
    

Com a conclusió, el barri està dotat de moltes parcel·les destinades a l’ edificació d’ habitatge i 
a equipament. Aquesta quantitat de parcel·les 13b (habitatge) ens condueix al següent punt, 
relacionat amb la densitat del barri; fet clau per decidir la localització del meu Projecte Final de 
Màster. 
 

- Densitat de població 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El barri de “La Salut” és un dels barris amb més densitat neta de Badalona, amb 769,30 
pobl/ha, supera amb gran diferencia la densitat total de la ciutat de Badalona. 
 

- Pendents del vial 
 
Quan es va començar a generar les 
diverses parcel·les del barri, ja s’ 
observava que seria un barri amb unes 
pendents força pronunciades. La majoria 
dels carrers són amb pendents supriors 
al 20% i, en molts casos, es salva la 
topografia amb escales. Tot això són fets 
que fan que no siguin fàcilment 
accessibles alguns dels carrers per la 
gent gran o amb problemes de mobilitat. 
El plànol de la dreta és del moment en 
que es decidien les parcel·les del barri i 
s’ observava la relació d’ aquestes amb 
la topografia existent del moment.  
  



  
    

- Contaminació i pacificació 
 
Badalona no és una ciutat amb molta contaminació, 
tret de les vies que la travessen (l’ autopista B-20 i la 
carretera C-31). Hi ha certes zones de Badalona que s’ 
han intentat pacificar, però el barri de “La Salut” no 
és cap d’ aquestes zones; fet que demostra la gran 
quantitat de cotxes que hi circulen i/o s’hi estacionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.Diagnosi 
 

Aquest punt és el vincle entre l’ anàlisis feta i la definició de les possibles estratègies que hi 

hauran al barri.  

Respecte els drets socials, s’ han detectat problemes en l’ àmbit del habitatge, existint molt 

infrahabitatge a la zona. A més, a causa del Covid’19 hi ha una presència força elevada d’ atur i 

d’ una percepció negativa per part dels veïns respecte la immigració que ha arribat al barri; fins 

i tot marxant a una altra ciutat o un altre barri de la ciutat degut a aquest aspecte.  

Respecte l’ educació, hi ha un problema a destacar i és el poc interès a anar a l’ escola o a 

realitzar estudis no obligatoris.  

L’ activitat econòmica del barri és força baixa, assolint una renda mitja per persona de 61 en 

base 100.  

I, finalment, respecte l’ ecologia urbana, cal destacar la densitat neta del barri, assolint els 

nivells més alts de la ciutat i duplicant les xifres de la totalitat de la densitat de la ciutat. A més, 

la topografia, i la presència de moltes parcel·les per edificació i molt poques per zones verdes 

fa que l’ estructura del barri no sigui la més adequada per a la ciutadania; generant, per tant, 

un apartat clar per intervenir-hi.  

  



  
    

 3.3. Objectius 
 

Desprès de realitzar tot aquest procés d’ anàlisi i diagnosis del barri, abans d’ arribar a les 

intervencions que es podrien fer al barri, és necessari decidir els objectius principals. 

Primerament, s’ hauria de dignificar l’ habitatge, generant habitatges molt més dignes i que 

compleixin amb la normativa vigent d’ habitabilitat. Seguidament, un aspecte que es força 

preocupant per el futur del propi barri és l’ educació; així que crear una manera d’ encoratjar a 

les/els estudiants a seguir amb els estudis. Posteriorment, s’ hauria de dotar al barri d’ espai 

lliure, verd i de qualitat. Millorar l’ accessibilitat en tot el barri i els espai comunitaris. I, fent 

relació a lo últim comentat, generar un seguit d’ activitats que siguin de cooperació i facin 

comunitat amb tota la ciutadania.  

 

3.4. Possibles propostes  
 

I, finalment, en aquest apartat es plantejaran un seguit de intervencions pensades per tal de 

millorar el dia a dia de la ciutadania en tots els aspectes que s’ han localitzat com a 

problemàtics. Comentar que aquestes propostes no contemplen l’ economia municipal, 

simplement són propostes pel barri.  

Respecte l’ habitatge: s’ haurien de detectar tot l’ infrahabitatge del barri i eliminar-lo, re-

condicionant les vides d’ aquella ciutadania que hi habitava a vivendes socials; permetent així, 

un baix cost de la mensualitat dedicada a l’ habitatge per tal de mantenir les despeses 

econòmiques vigents. A més, proporcionar ajudes per a les persones que viuen en habitatges 

que estan en un estat força baix de conservació i puguin fer reformes als seus habitatges. 

Respecte l’ educació: s’ haurien d’aprovar plans per activar les inquietuds i ganes de seguir els 

estudis. A més, ja que es un problema que ja comença amb la infància, crear xerrades i cursos 

a les famílies per tal de demostrar la importància del estudis en el futur dels infants.  

Respecte l’ ecologia urbana: es proposa pacificar el barri, eliminant la presència d’ automòbils, 

amb diverses fases al llarg del temps, amb el supòsit de que hi haurà una utilització més 

raonable dels vehicles a motor. Per tant, s’ eliminarien les fileres d’ aparcament a tots els 

carrers, permetent la circulació però no l’ establiment. Es modificarien els carrers generant 

espai per la ciutadania a peu i introduint la vegetació a tots els carrers. Ja que la topografia no 

es pot modificar, es dotarien als carrers d’ espais on descansar, bancs públics. I, finalment, 

generar espais verds com ara places públiques per permetre un espai per a la comunitat.  

Respecte la millora en la convivència: S’ haurien de generar programes per a la  ciutadania, 

incloent a tota la població, tan immigrant com no. Permetent, així, conversa i relació entre 

tothom. 

 


