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PROJECTES URBANS A LA BARCELONA METROPOLITANA 
>MICROPOLS EN LA BARCELONA METROPOLITANA
HUBS I MICROHUBS DE MOBILITAT. TRANSFORMACIÓ DELS PARQUINS I ESPAIS DEL VEHICLE. 
VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT. 

Extret de: FRAMPTON, A. (2012): Cities without ground : a Hong Kong guidebook



>MICROPOLS EN LA BARCELONA METROPOLITANA 
HUBS I MICROHUBS DE MOBILITAT. TRANSFORMACIÓ DELS PARQUINS I ESPAIS DEL VEHICLE. 
VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT. 
 
La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de 
Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des 
del punt de vista factual (l’artefacte construït) i 
funcional (les dinàmiques i els processos). El 
procés de metropolitanització en el creixement de 
les ciutats centrals es manifesta en una forma de 
ciutat-mosaic-territorial conformada per una gran 
heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en 
una mena de mixed col·loïdal amb espais rurals, 
infraestructures territorials i altres àmbits de 
dispersió residencial o industrial.  
 
Aquest producte urbà sconfinato, allargassat 
sobre un territori cada cop més vast, 
inequívocament postfordista, mostra realitzacions 
exemplars de centralitat i articulació urbana, 
alhora que els projectes de ciutat i territori en curs 
plantegen símptomes de nova qualitat i urbanitat.  
 
Tanmateix, la ciutat metropolitana també es 
caracteritza per la presència de múltiples i 
variades "barreres" físiques i psicològiques que 
impedeixen la continuïtat física i funcional entre 
els diversos àmbits. L'extensió urbana 
estructurada en grans vies infraestructurals ha 
permès connectar territoris distants però 
malauradament ha suposat massa sovint la 
separació de territoris propers, i la pèrdua de 
continuïtats biofísiques, ambientals i ecològiques. 
Un cas ben específic de superfícies 
infrautilitzades (des d’una complexitat, diversitat i 
mixictitat d’usos) son les extensions de subsòl o 
de sòl dedicat a l’aparcament dels vehicles 
automòbils.  
 
La construcció d'una veritable Ciutat-Mosaic-
Territorial passa en gran mesura per assolir el 
repte de superar les barreres, els espais obsolets, 
les disfuncionalitats urbanes,.., corregir les 
situacions de fragmentació i discontinuïtat 
existents, i sobretot, recuperar la lògica de "la 
petita escala" per restituir les continuïtats i 
refuncionalitzar la utilitat polivalent dels espais. És 
en aquesta dimensió, on resideixen moltes de les 
problemàtiques urbanes contemporànies que 
alhora son la clau de volta de les 
transformacions..  
 
L’exercici consistirà en identificar els múltiples 
llocs de l’aparcament en els barris, districtes i 
municipis metropolitans i fer-ne una cartografia 
conjunta. Això ens permetrà resoldre “situacions 
territorials” a través del concepte de "desfer les 
barreres detectades" que podrem millorar amb 
actuacions que facilitin la interconnexió, la 
intermodalitat, l’intercanvi, el passatge, i que 
reconnectin i que generin nous espais de civilitat 

al servei de les persones a nivell de barri, de 
municipi i dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
El conjunt d’actuacions permetrà crear noves 
malles de relacions i connectivitat amb potencial 
d’esdevenir, mitjançant projectes de petita escala, 
reconnectar i activar funcions urbanes.  

 

 
Digital-Age Transportation: the future of urban mobility 

 

 
Mitjans de transport, capacitat i ocupació (extret de 

Metròpolis Barcelona) 
 

 
Departament de Planejament de Münster, 2001 

 



Com procedir amb l’exercici?  
 

A Observar 
Anàlisi 

B Comprendre 
Avaluació 

C Actuar 
Proposta 

 
En grups de màxim tres persones desenvoluparem els següents exercicis que es desenvoluparan i 
comentaran a les sessions de tutoria de grup: 
 
EXERCICIS 
 
1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT  

> Objectiu: Identificar i cartografiar les “situacions territorials” on observem les aglomeracions de 
vehicles aparcats: bosses, lineals, especialitzats en equipaments metropolitans, grans subterranis,... 
Es tracta de cartografiar els aparcaments del municipi/districte elegit. També cartografiarem les dotacions 
i/o equipaments al servei dels vehicles (benzineres, electrolineres, Comerços de venda de vehicles,... 
 
Documentació a produir: 
a. Plànol aparcaments 
b. Plànol estructura urbana 
c. Plànol de planejament vigent 
d. Plànol superposició de a sobre a. b. i c. 
e. Fotografies de tots els aparcaments (ortofotos o fotografia de l'espai) (jpgs i taula excel segons 
instruccions) 
> Format paper:  Fulls DIN-A3 vertical, segons base proporcionada  
   Escala 1/15.000 o inferior (un A3 per plànol, si no hi cap dos A3 formant unA2) 
> Format digital:  Arxiu pdf únic de mida<15Mb 
 

2. ESTRATÈGIES 
> Objectiu: comprensió de les tipologies d'aparcament detectades, classificació de les mateixes i lectura 
crítica del planejament. Primera diagnosi i primeres estratègies (lògiques projectuals). Què podem fer per 
millorar la seva condició d’espais de nova generació de servei a la mobilitat? Com interactuen aquests 
espais amb l’estructura urbana del barri, del districte, munciipi, metròpoli? Com hauríem de canviar, 
mitjantçant projecte urbà i projecte de ciutat aquesta estructura?...  
Documentació a produir: 
a. Documents necessaris per a l'explicació de l'objectiu (anàlisi, tipologies, relacions urbanes, 
classificacions...) 
b. Plànol de síntesi de primeres estratègies (mateix enquadrament que Exercici1) 
> Format paper:  Fulls DIN-A3 vertical, segons base proporcionada 
> Format digital:  Arxiu pdf únic de mida<15Mb 
 

3. PROPOSTA 
> Objectiu: plantejament d’estratègies, actuacions i propostes de projecte per a una nova Microcity 
Documentació a produir: 
a. Documents necessaris per a l'explicació de la proposta 
b. Plànol de síntesi de primeres estratègies (mateix enquadrament que Exercici1) 
> Format paper:  Fulls DIN-A3 vertical, segons base proporcionada 
> Format digital:  Arxiu pdf únic de mida<15Mb 
 

4. LLIURAMENT FINAL 
> Objectiu: plantejament d’estratègies, actuacions i propostes de projecte per a nous MICROPOLS EN LA 
BARCELONA METROPOLITANA/ HUBS I MICROHUBS DE MOBILITAT 

Documentació a produir: 
a. Documents necessaris per a l'explicació de la proposta 
b. Plànols de síntesi del procés (detecció, anàlisi i proposta) (mateix enquadrament que Exercici1) 
> Format paper:  Fulls DIN-A3 vertical, segons base proporcionada 
> Format digital:  Arxiu pdf únic de mida<15Mb 
 

* Consultar instruccions per als lliuraments a: 
   http://www.ciutatmosaicterritorial.com/laboratoris/urbanistica-iv/exercici-de-curs/  
 



 
Àmbits  

 
 
 Municipi Districte 
1 Barcelona Ciutat Vella 
2 Barcelona Eixample 
3 Barcelona Sants-Montjuïc 
4 Barcelona Les Corts 
5 Barcelona Sarrià-Sant Gervasi 
6 Barcelona Gràcia 
7 Barcelona Horta-Guinardó 
8 Barcelona Nou Barris 
9 Barcelona Sant Andreu 
10 Barcelona Sant Martí 
11 El Prat de Llobregat 
12 L'hospitalet de Llobregat 
13 Esplugues de Llobregat 
14 Sant Just Desvern 
15 Sant Feliu de Llobregat 
16 Molins de Rei 
17 Sant Cugat del Vallès 
18 Cerdanyola del Vallès 
19 Montcada i Reixac 
20 Santa Coloma de Gramenet 
21 Sant Adrià del Besòs 
22 Badalona 
23 Cornellà de Llobregat 



24 Sant Joan Despí 

Bibliografia relacionada: 
Llibres: 

 MANGIN, D. Mangroves urbaines: du métro à la ville. Paris, Montréal, Singapour. Paris: La Découverte 
Editions. 2016  

 BEN-JOSEPH, E. Rethinking a lot: the design and culture of parking. Cambridge: MIT Press. 2012 
 McDONALD, S. S. The parking garage: design and evolution of a modern urban form. Washington: 

Urban Land Institute. 2007 
 TUMMINELLI, P. (ed.). Traffic design. Köln: Daab. 2006 
 AAVV. Metròpolis Barcelona. Barcelona: Àrea Metropolitana de  Barcelona. 2015 (consultable a: 

http://www3.amb.cat/repositori/PDU/EXPO/AtlesMetropolisBCN.pdf) 
 AAVV. Transformacions metropolitanes. Barcelona. Barcelona: Àrea Metropolitana de  Barcelona. 

2015 (consultable a: http://www3.amb.cat/repositori/PDU/EXPO/Cataleg_Metropolis_V2.pdf) 
 Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (consultable a: 

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_B.php) 
 LLOP, C. (dir.). Ciudades, Territorios Metropolitanos y regiones urbanas eficientes. Estrategias y 

Propuestas de proyecto para la regeneración de la ciudad_mosaico_territorial después de la explosión 
del ciudad. La Región Metropolitana de Barcelona como laboratorio. Barcelona, Lleida: Universidad 
Politécnica de Cataluña, Milenio Publicaciones. 2016 
http://www.ciutatmosaicterritorial.com/ 
http://www.ciutatmosaicterritorial.com/recerca/ciutats-territoris-regions-urbanes-eficients/resultats-
publicacions/ 
 

Materials a disposició:  
 
Bases cartogràfiques i ortofotoplànols: 
- Cartografia Barcelona 

http://w20.bcn.cat/cartobcn/ 
- Cartografia Àrea Metropolitana (e. 1/1.000 i 1/2.000) 

https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html 
- Cartografia Catalunya 

http://www.icc.cat/vissir3/ 
 
Documents sobre planejament: 
- Mapa urbanístic de Catalunya (visor) 

http://ptop.gencat.cat/muc-visor/ 
- Planejament urbanístic refós (visor) 

https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html 
- Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (documents) 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.htmlPla General Metropolità  
- Normativa urbanística metropolitana (Pla General Metropolità de Barcelona, 1976) (documents) 

http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb/index-normes-urbanistiques 
- Catàleg Metròpolis Barcelona (documents) 

http://www.amb.cat/ca/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/cataleg--metropolis-
barcelona-/1645481/11656 

 
Documents sobre mobilitat: 
- Pla de mobilitat urbana de Barcelona 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/documentacio?field_tipologia_documentacion_tid=11 
- Dades bàsiques de mobilitat de Barcelona 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/documentacio?field_tipologia_documentacion_tid=12 
- Pla metropolità de mobilitat urbana 

http://www.amb.cat/s/web/mobilitat/pla-metropolita-de-mobilitat-urbana.html 
- Plans de mobilitat urbana dels municipis AMB 

http://www.amb.cat/s/web/mobilitat/plans-de-mobilitat-urbana-als-municipis.html 
- Estudis de mobilitat dels municipis AMB 

http://www.amb.cat/s/web/mobilitat/planificacio/estudis-de-mobilitat.html 
 
Materials sobre mobilitat: 
- Institut pour la Ville en Mouvement, IVM: recherches et actions internationales, solutions 

innovantes, partage des connaissances 



http://www.ville-en-mouvement.com/ 





Situació del districte i els seus límits

Dades de mobilitat

Xarxa bàsica de Mobilitat
Dades de mobilitat informe 2015
Les dades mostren quins són els carrers amb més intensitat de cir-
culació rodada, així com els carrers que tenen la possibilitat de que 
HV�FLUFXOL�SHUz�QR�WHQHQ�XQD�LQWHQVLWDW�VLJQL¿FDWLYD��

(O�GLVWULFWH�GH�1RX�%DUULV��FRQIRUPDW�SHU����EDUULV��pV�HO�QRYq�GLVWULFWH�GH�
OD�FLXWDW�GH�%DUFHORQD��(O�GLVWULFWH�VLWXDW�D�OD�HQWUDGD�HVW�GH�OD�FLXWDW��OLPLWD�
DPE�&ROOVHUROD�L�OD�PHULGLDQD��/D�5RQGD�GH�GDOW�HO�SRODULW]D�HQ�³1RX�%DUULV�
VXG´�L�³1RX�%DUULV�QRUG´�

Nou Barris
�������YHKLFOHV�GLD

5RQGD�GH�GDOW

��������YHKLFOHV�GLD

5RQGD�OLWRUDO���������YHKLFOHV�GLD

Meri
dia

na

Parc de Collserola
�������KD

Desplaçaments amb transports alternatius
Dades de mobilitat informe 2015
El 85 % dels desplaçaments interns a Barcelona es fan mitjançant 
WUDQVSRUW�QR�PRWRULW]DW�L�WUDQVSRUW�S~EOLF��eV�VLJQL¿FDWLX�TXH�GHO�WUDQV-
SRUW�QR�PRWRULW]DW�KL�KD�XQ�SHUFHQWDWJH�PROW�VXSHULRU�GH�GHVSODoD-
PHQWV�D�SHX�VREUH�HOV�TXH�HV�IDQ�HQ�ELFLFOHWD��

���6LWXDFLy�L�GDGHV�GH�PRELOLWDW 8UEDQtVWLFD�,9�4XDGULPHVWUH�GH�SULPDYHUD����������
Barcelona (Nou Barris) *UXS������$wGD�&RPDEHOOD��6DQGUD�*DUFLD��0HULO�6DER



���/D�5RQGD�FRP�D�HVSDL�G¶RSRUWXQLWDW 8UEDQtVWLFD�,9�4XDGULPHVWUH�GH�SULPDYHUD����������
Barcelona (Nou Barris) *UXS������$wGD�&RPDEHOOD��6DQGUD�*DUFLD��0HULO�6DER

(VFDOD���������

$EVRUELU�HO�WUj¿F�G¶HQWUDGD�D�%DUFHORQD $OOLEHUDU�O¶HVSDL�OOLXUH�GH�YHKLFOHV�SHU�SHUVRQHV

���YHKLFOHV 168 persones



Nou Barris al 1956
Àrea metropolitana de Catalunya
Els barris de les Roquetes i la trinitat es tro-

ben al peu de Collserola, hi ha una xarxa de 

FDPLQV�TXH�DUULEHQ�¿QV�OD�VHX�GHO�GLVWULFWH��(OV�
veïns colonitzen la muntanya per activitat agri-

FROD�

Nou Barris al 1974
Àrea metropolitana de Catalunya
Trobem una expansió del barri de les Roque-

tes cap a Collserola, hi ha una urbanització 

del parc de la Guineueta amb una clara con-

nexió amb la xarxa de camins existent amb 

HO�3DUF�QDWXUDO��(O�SDUF�PzELO�V¶HVWDEOHL[�FRP�
a nou element urbà, el qual està dispers en 

HVSDLV�VHQVH�XUEDQLW]DU��

Nou Barris al 1981
Àrea metropolitana de Catalunya
$SDUHL[�HO�SROtJRQ�G¶KDELWDWJHV�GH�FDQ\HOOHV��
HV�FRPHQoD�D�SUHYHXUH�HO� WUDoDW�G¶XQD�QRYD�
LQIUDHVWUXFWXUD� XUEDQD�� /D� UHODFLy� HQWUH� O¶HQ-

torn a la futura Ronda i Collserola es va es-

FDQ\DQW��+L�KD�XQ�FODU�DXJPHQW�GHO�SDUF�PzELO�
que tot i que no perd la seva presencia en els 

límits de la ciutat no urbanitzats, es comença 

a veure un ordre en els criteris de estaciona-

PHQW�PROW�PDUFDW� SHU� O¶DSDUFDPHQW� DO� FDUUHU�
HQ�OtQLD��

Nou Barris al 1992
Àrea metropolitana de Catalunya
eV�FRQ¿JXUD�HO�QRX�FLQWXUR�GH�%DUFHORQD��/D�
Trinitat Nova creix acabant de tancar els llavis 

de la Ronda de dalt i deixant enrere Collse-

UROD��(V�SHUG� OD� WUDoD�GH� OD�[DU[D�GH�FDPLQV�
que connecten els dos parcs, deixant pas a un 

DXJPHQW�PDVVLX�GHO�SDUF�PzELO�TXH�FRPHQoD�
a colonitzar i formar bosses no consolidades 

G¶DSDUFDPHQW��DOJXQHV�GH� OHV�TXDOV�PpV�HQ-

GDYDQW�pV�FRQVROLGDUDQ�L�G¶DOWUHV�TXH�FRQWLQX-

DUDQ�HQ�DTXHVW�HVWDWXV�TXR��+L�KD�GHV�GH�XQ�
LQLFL�GH�O¶DSUR¿WDPHQW�GH�OHV�]RQHV�TXH�WHQHQ�
FREHUWXUD�D�OD�YLD�)DYqFLD�DPE�~V�GH�SDUNLQJ��

1940

1972

1980

1991
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���'H�5RQGD�YLDO�D�SDVVHLJ�XUEj 8UEDQtVWLFD�,9�4XDGULPHVWUH�GH�SULPDYHUD����������
Barcelona (Nou Barris) *UXS������$wGD�&RPDEHOOD��6DQGUD�*DUFLD��0HULO�6DER

App Inpark
/¶DSS� ,QSDUN� SHUPHWUj�
YHXUH�FRP�HVWDQ�GH�FDSD-

citat els aparcaments dels 

PLFURSROV�L�UHVHUYDU�SODoD�
G¶DSDUFDPHQW

,QIRUPDFLy�7Uj¿F
/¶DSS�,QSDUN�WDPEp�SRGUj�
mostrar fotos i informació 

GHO�WUj¿F�HQ�WHPSV�UHDO�

Informació places lliures
$� OD� URQGD� KL� KDXUDQ� SD-

nells informatius de les 

SODFHV�GH�SDUNLQJ�HQ� WRWV�
els micropols

1RYD�FRQ¿JXUDFLy�GHO�FDUUHU��GLVPL-
QXLU�OD�SUHVqQFLD�GHO�YHKLFOH

�3DFL¿FDU�HO�WUj¿F��UHGXLU�XQ�FDUULO�GH�YHKL-
FOHV�L�SDVVRV�HOHYDWV�
�&DUULO�ELFL�DOV�H[WUHPV�GHO�WUDP�FHQWUDO
�&XEULU�HO�WUDP�FHQWUDO�L�HOLPLQDU�OHV�EDUUH-

res arquitectòniques

'H�URQGD�YLDO

��3XQW�GH�FjUUHJD�HOqFWULFD
��&DU�VKDULQJ
��7DOOHU
��,QWHUFDQYL�%XV

�5HFXSHUDFLy�HVSDL�S~EOLF
�3DUNLQJ���FDUULO�ELFL
�/ORF�G¶HVWDGD
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/DW
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Model base de funcionament del Micropol Micropol de Collserola - Guineueta
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������P�

����YHKLFOHV
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Nou Barris

����YHKLFOHV

Nou Barris

����YHKLFOHV

Micropol de Montserrat We are smart!

$�SDVVHLJ�XUEj�

0LFURSROV��QRYD�UHODFLy�DSDUFDPHQW��
WUDQVSRUW�L�VHUYHLV�GH�SUR[LPLWDW

�&RQFHQWUDU�HO�SDUF�PzELO�HQ�SXQWV�HVWUD-

WqJLFV
�5HDSUR¿WDPHQW� GH� OHV� ERVVHV� DOOLEHUD-

GHV�FRP�HVSDLV�G¶HVWDGD
�*HQHUDU� QRXV� VHUYHLV� DVVRFLDWV� DOV�PL-
FURSROV�L�PLOORUDU�OD�WUDQVYHUVDOLWDW�GH�O¶HQ-

torn immediat

Generar nous camins de connexió 
amb Collserola

�3HUPHWUH� FRQWLQXwWDWV� GHOV� HVSDLV� YHUGV�
urbans i Collserola

�9LVXDOLW]DU�OD�[DU[D�GH�FDPLQV�GH�&ROOVH-

rola

Micropol de Guineueta - Collserola 

Micropol de Montserrat
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El passeig urbà

Amb el cobriment total de la Ronda, obtenim un passeig continu reservat per la 

PRELOLWDW�QR�PRWRULW]DGD�RQ�DO�OODUJ�GHO�VHX�UHFRUUHJXW�YD�VXFFHwQW�HVSDLV�G¶HVWDGD��
GH�MRF�L�DOWUHV�VHUYHLV�L�HTXLSDPHQWV��(Q�SXQWV�HVWUDWqJLFV��WUREHP�XQD�FRQFHQWUD-

FLy�GH�SDUNLQJV��VHUYHLV�L�WUDQVSRUWV��HOV�TXDOV�HQV�FRQ¿JXUHQ�HOV�QRVWUHV�PLFUR-

SROV��JDUDQWLQ�XQD�UHODFLy�WUDQVYHUVDO�HQWUH�HOV�EDUULV�VLWXDWV�DOV�OODYLV�GH�OD�5RQGD�



1:3001:300

1:300

Adequació del parterre inferior i ampliació de la vorera reduint un carril de vehicles millorant el trànsit no 

motoritzat

1:2500
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Secció Peu de Collserola - Guineueta
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Secció Plaça del Mercat - Passeig urbà
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Micropol de connexió logística
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Xarxa de Metro 

Xarxa de Tram
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Entrada marítima
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Camins en Bicicleta

Camins a peu
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faci aquest recorregut sencer, per tant plantegem incorporar una 
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MATRIU BIOFÍSICA:
ESPAIS VERDS

LOCALITZACIÓ:
EL DISTRICTE DE GRÀCIA

   GRÀCIA, Frontera
El districte de Gràcia es troba en una situació de fontera 
entre dos dels sistemes biofísics analitzats. Dins del 
districte trobem gran part de superfície destinada a zones 
verdes de la ciutat, a l’hora que una zona molt densificada, 
corresponent a la vil·la de Gràcia. Aquesta situació geogràfica 
fa que el sòl estigui molt condicionat per la seva topografia 
i la seva hidrologia, en forma de rieres i torrents històrics.  

ÀMBIT:
BARCELONA

MATRIU BIOFÍSICA:
HIDROGRAFIA

MATRIU ANTRÒPICA:
ASSENTAMENTS URBANS

“Des de la llunyana prehistòria, tota una munió de 
rieres i torrents han anat baixant, a partir del cercle 
muntanyós que envolta el pla de Barcelona, cap a 
la seva part baixa després de solcar la plataforma 
plistocena que ocupa la major part del subsòl de 

l’eixample barceloní.”

Font: “La xarxa hidrogràfica del pla de Barcelona entre la riera 
de Magòria i la riera d’Horta”, Magí Travesset i Queraltó.

“La seva particular ubicació geogràfica i 
d’ordenació qualitativa de l’espai públic configuren 

un escenari divers i privilegiat. La muntanya de 
Montjuïc i el massís de Collserola són els miradors 
i telons de fons de la ciutat, on la natura conviu en 

equilibri amb les activitats humanes.”

Font: “Els corredors verds urbans, exemples i criteris de 
disseny”, Barcelona pel Medi ambient, Ajunt. de Barcelona.

“Modificacions que en un moment determinat ha sofert 
la xarxa hidrogràfica a causa del desenvolupament 

urbà.[...] el traçat d’algunes d’aquelles rieres i 
torrents ha sofert canvis substancials ja des d’època 

antiga, i quasi sempre originats voluntàriament o 
involuntàriament a causa del factor humà.”

Font: “La xarxa hidrogràfica del pla de Barcelona entre la riera de 
Magòria i la riera d’Horta”, Magí Travesset i Queraltó.



[Academic use only] 

MATRIU BIOFÍSICA:
TORRENTS HISTÒRICS
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Riera de Sant Gervasi de Cassoles
1920.- Avinguda República Argentina 63, botiga.
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Gran de Gràcia
1907.- Carrer Gran de Gràcia.

Torrent de l’Olla
1909.- Barricada durant la Setmana Tràgica.
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MATRIU ANTROPOLÒGICA:
JERARQUIA DE LA XARXA VIÀRIA I 
CREIXEMENT HISTÒRIC DEL TEIXIT

EVOLUCIÓ DEL TEIXIT URBÀ
Font: “Geometria i projecte del sòl als 

orígens de la Barcelona moderna. La vila de 
Gràcia”, Enric Serra Riera.

EVOLUCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Font: “Geometria i projecte del sòl als 

orígens de la Barcelona moderna. La vila de 
Gràcia”, Enric Serra Riera.
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MATRIU ANTROPOLÒGICA:
JERARQUIA DE LA XARXA VIÀRIA
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Xarxa de mobilitat metropolitana

Xarxa de mobilitat de Barcelona

Xarxa de mobilitat de Gràcia i voltants



PUNTS DE CONNEXIÓ AMB
EL TRANSPORT PÚBLIC

Xarxa de busos al districte de Gràcia.

FGC
Accs a l’estació de FGC de Gràcia.

Metro
Estació Joanic de la línia groga.

Bus
Parada de bus Escorial-Clínica Nostra Senyora del Remei.
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Bosses d’aparcament
En zones aïllades o a l’interior d’algunes illes.

[Academic use only] 

Aparcaments en superfície
Aparcaments en situats al propi carrer.

Aparcaments soterrats
Aparcaments sota edificis, places o carrers.

MATRIU ANTROPOLÒGICA:
TIPOLOGIES D’APARCAMENTS
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PLANEJAMENT VIGENT:
TIPOLOGIES DE TEIXITS

Edificacions aïllades
En contacte amb grans equipaments i grans zones verdes.

Densificació urbana
Edificis de més alçada i poc contacte amb equipaments.

Centre històric de la Vila de Gràcia
Petits equipaments i places disperses.
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DADES DE POBLACIÓ I DENSITAT
Barcelona: 1.610.427 persones
Barcelona: 157 persones x hectàrea

Distribució de la població per districtes

EIXAMPLE
264.487 persones

SANT MARTÍ
234.292 persones

SANTS-MONTJUÏC
181.162 persones

HORTA-GUINARDÓ
167.571 persones

NOU BARRIS
164.971 persones

SARRIÀ-SANT GERVASI
148.172 persones

SANT ANDREU
146.706 persones

GRÀCIA
120.907 persones

CIUTAT VELLA
100.451 persones

LES CORTS
81.708 persones

EIX
AM

PLE
353 pers x ha

SAN
T M

ARTÍ
222 pers x ha

SAN
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79 pers x ha
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139 pers x ha
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205 pers x ha
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R

IÀ-SAN
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SI
73 pers x ha

SAN
T AN

D
R

EU
223 pers x ha

G
R

ÀC
IA

288 pers x ha

C
IU

TAT VELLA
229 pers x ha

LES C
O

RTS
135 pers x ha

Veiem com clarament el districte de Gràcia és un dels districtes amb menys població de Barcelona 
(7/10), mentre que no es produeix una relació proporcional amb la densitat, ja que és el segon districte 
amb la densitat més alta, únicament superat per l’Eixample.
Aquest fet es veu encara més exagerat en la comparació interior del districte a través dels diferents barris 
que el componen:

Dades de densitat dels districtes

VILA DE GRÀCIA
50.670 persones

Distribució de la població per barris Dades de densitat dels barris

CAMP D’EN GASSOT
I NOVA GRÀCIA

34.275 persones

VALLCARCA I 
ELS PENITENTS

15.448 persones

LA SALUT
13.123 persones

EL COLL
7.391 persones

EIX
AM

PLE
353 pers x ha

G
R

ÀC
IA

288 pers x ha

VILA D
E G

R
ÀC

IA
380 pers x ha

EL C
AM

P D
’EN
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R

A
S
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G
R

ÀC
IA N

O
VA 522 pers x ha

VALLC
AR

C
A I ELS 

PEN
ITEN

TS 128 pers x ha
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LA SALU
T

206 pers x ha

EL C
O

LL
205 pers x ha

Dins del districte de gràcia es 
reparteix molt desigualment la 
densitat de població. 

Veiem com hi ha barris que inclús 
superen la densitat del districte 
amb major densitat de Barcelona 
(l’Eixample).

Amb una densitat superior a la de 
Gràcia trobem el barri de la Vila de 
Gràcia i el del Camp d’en Grassot 
i Gràcia Nova, és a dir, la part en 
direcció mar o centre.

EIX
AM

PLE
10%

SAN
T M

ARTÍ
12.2%

SAN
TS-M

O
N

TJU
ÏC

17.4%

SAR
R

IÀ-SAN
T G

ER
VA

SI
13%

H
O

RTA-G
U

IN
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D
Ó

9.7%

SAN
T AN

D
R

EU
10.5%

LES C
O

RTS
14%

C
IU

TAT VELLA
6.1%

G
R
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IA

10.7%

N
O

U
 B
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R

IS
10.2%

SUPERFÍCIE D’APARCAMENTS
Barcelona: 114.326.287 m2
Barcelona: 11.7%

Superfície de locals cadastrals Percentatge de superfície d’aparcaments

EIXAMPLE
22.449.800 m2

SANT MARTÍ
15.100.958 m2

SANTS-MONTJUÏC
14.709.313 m2

SARRIÀ-SANT GERVASI
13.922.112 m2

HORTA-GUINARDÓ
8.818.703 m2

SANT ANDREU
8.445.364 m2

LES CORTS
7.942.802 m2

CIUTAT VELLA
7.866.287 m2

GRÀCIA
7.864.776 m2

NOU BARRIS
7.206.172 m2

Gràcia és el segon districte per la cua amb menor superfície de locals cadastrals a la ciutat de Barcelona, 
en canvi està al mig pel que fa al percentatge de la superfície d’aparcaments, sent una mica inferior al 
percentatge de la ciutat de Barcelona. Això ens permet entendre que no és proporcional a la resta de 
districtes, ja que tenint menor superfície també hauria de tenir menor percentatge.
Dins de la població de Gràcia, correspondrà un turisme per cada 3 persones aproximadament.

Població total de Gràcia: 120.907 persones
Nombre de turismes a Gràcia: 38.463.8 turismes
Percentatge de turismes per persona a Gràcia: 32%
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EQUIPAMENTS:
SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Equipaments de cultura i lleure
Els principals equipaments de cultura i lleure del districte de 
Gràcia es troben concentrats en la Vila de Gràcia, on també 
trobem la gran majoria dels carrers peatonals.
Entre els equipaments de lleure trobem biblioteques, 
museus, teatres, cinemes o auditoris per exemple.

Equipaments d’educació
Els equipaments d’educació es troben força distribuïts al 
llarg del districte en funció de la quantitat de població que hi 
trobem a cada barri. És per això, que en el barri de la Vila de 
Gràcia és on hi trobem més. A la Vila de Gràcia hi trobem els 
dos únics punts d’ensenyament universitari al districte.

Equipaments esportius
Tot i que hi ha gran quantitat d’equipaments esportius 
distribuïts pel districte, els que trobem més abaix de la Ronda 
del Mig són en espais tancats, mentre que els que hi ha a la 
zona més alta són en espais oberts.

Equipaments sanitaris
Els principals centres sanitaris, tant CAPs com hospitals i 
clíniques, es troben fora del nucli històric de la Vila de Gràcia. 
Principalment concentrats en el barri de la Salut i el barri de 
Vallcarca i Penitents.

Mercat de la Llibertat
1920-30-. Mercat de la Llibertat entre Gran de Gràcia i 
Gal·la Placídia.

Mercat de la Llibertat
2014-. Mercat de la Llibertat en l’actualitat.
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SISTEMA ESPAIS OBERTS:
TIPOLOGIES SEGONS SUPERFÍCIE

Parc Güell
1900-1910.-Parc Güell.

Plaça Rovira i Trías
1959.- Plaça Rovira, audició de Sardanes.

Gran de Gràcia
1908.- C/ Salmeron ahora Gran de Gràcia amb tranvies.
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MATRIU BIOFÍSICA
La matriu biofísica serà molt important en el cas del 

districte de Gràcia, sobretot pel que fa la seva topografia i 
les seves grans infraestructures ecosistèmiques.

RIERES I TRACES HISTÒRIQUES
La matriu biofísica del lloc va condicionar a les primeres 
traces històriques, que seguien els cursos de les rieres, 
i va portar a l’aparició de la primera via amb la funció de 
creuar-les perpendicularment: la Travessera de Gràcia.

XARXA DE MOBILITAT
Les artèries distribuïdores tant a escala metropolitana, 

com de ciutat, com de districte, clarament prendran el seu 
recorregut totalment condicionades per la matriu biofísica.

TEIXIT ACTUAL
Trobem un teixit molt consolidat als voltants de la 

Travessera de Gràcia, formada per una tupida malla de 
carrers i places, però aquest teixit es va desdibuixant a 
mesura que s’apropa a les zones verdes, on trobem els 

majors problemes d’accessibilitat.

MICRO/MACRO-HUBS
Localització de micro-hubs en els punts amb potencialitat 
com a bosses, per a absorbir el trànsit rodat al districte i 
com a distribuïdors cap a altres tipologies de mobilitat.

INTERCANVIADORS
La connexió dels micro-hubs permet establir una xarxa 
que permeti expandir la Vila de Gràcia des de l’eix de 
la Travessera de Gràcia i millorar l’accessibilitat a les 

infraestructures ecosistèmiques.



MACRO/MICRO-HUBS
Hubs que absorbeixen el trànsit rodat i distribueixen la xarxa peatonal.



DEFINICIÓ DELS APARCAMENTS 
AMB POTENCIALITAT:

PROXIMITAT A VIES DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPALS

PROXIMITAT A INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES

SIMULTANEÏTAT D’USOS

CONNEXIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] MACRO-HUBS: Aparcaments que abasten la necessitat d’absorbir el trànsit 
de les vies principals de comunicació de Barcelona amb l’àrea Metropolitana

MICRO-HUBS: Aparcaments que recullin el trànsit de les vies principals que 
comuniquen el districte de Gràcia amb la resta de la ciutat de Barcelona

Connexió dels hubs amb infraestructures públiques exteriors, com espais 
oberts de lleure, parcs, places,...

Hubs com a punts de connexió i de relació entre diferents equipaments 
sanitaris, educatius, d’oci i lleure,...

[Academic use only] 

Aprofitament d’un mateix espai, preferiblement amb un 
equipament per la localització d’un aparcament

Accés a l’aparcament a partir del carrer directament o a 
travès de l’altre ús, especialment si és públic

Aprofitament de les infraestructures ecosistèmiques 
per localitzar aparcaments i fer-les servir com a accés

Els hubs tenen la funció de connectar els usuaris amb el 
transport públic, tren i bus, i el servei de bicicletes
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SOBREPOSICIÓ DE CAPES:
LOCALITZACIÓ DELS HUBS

Definició d’aparcaments amb potencialitat:
• Proximitat a vies de distribució principals
• Proximitat a infraestructures públiques
• Simultaneïtat d’usos
• Connexió al transport públic
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ISÒCRONES
Relació directa entre els hubs i els equipaments i espais lliures que es troben a 5 

minuts caminant.
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CORBES ISÒCRONES:
MAPIFICACIÓ DELS SERVEIS
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EIXOS CÍVICS
Connexió entre hubs en els punts que les isòcrones són més pròximes.



[Academic use only] [Academic use only] 

EIXOS CÍVICS:
CONNEXIÓ ENTRE ISÒCRONES
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RONDA DE DALT

Actualment la Ronda de Dalt és una gran infraestructura 
destinada al trànsit, però no s’ha d’oblidar la gran quantitat 
de persones que passen diàriament per aquest carrer, ja 
sigui peatonalment com en bicicleta.
A causa de l’antic accés al dipòsit municipal, trobem una 
plataforma elevada amb passos puntuals que la connecten 
amb el carrer, però no té cap funció.

El carrer de Sant Salvador, tot i ser un dels pocs carrers que 
creuen horitzontalment el districte de Gràcia, té voreres d’uns 2m 
aproximadament i un carril de sentit únic amb aparcament i zones de 
càrrega i descàrrega.
Destaquen la gran quantitat de motos que circulen i aparquen en 
aquest carrer, i tot i la poca prioritat de vianants, les plantes baixes 
són majoritàriament residencials.

[Academic use only] 

[Academic use only] 
La secció del carrer de l’Avinguda de Vallcarca va variant al seu llarg, les voreres són de 5,5m 
aproximadament i hi trobem gran quantitat d’equipaments i punts de connexió amb el transport públic.
La calçada consta d’un o dos carrils de pujada, sempre amb aparcament o càrrega i descàrrega al 
costat, i un carril de baixada, amb trams de càrrega i descàrrega o un segon carril.
Tot i la varietat descrita el carrer no té carril bici.

AVINGUDA DE VALLCARCA

CARRER DE SANT SALVADOR

[Academic use only] 

CONNEXIÓ: CARRER DE LES CAMÈLIES
  RONDA DEL GUINARDÓ
  CARRER DE SARDENYA

El carrer de les Camèlies, la Ronda del Guinardó i el Carrer de 
Sardenya, es troben en un punt de gran activitat, amb comerços 

en planta baixa i el camp de futbol entre d’altres equipaments. 
També és el punt on acaba la rambla de la Ronda i on tenim 

dues petites places inconnexes, les connexions entre els 
carrers o places, es donen per passos de zebra que evidencien 

la prioritat del transit rodat enfront del peatonal.

ESTAT ACTUAL
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RONDA DE DALT

La proposta consisteix en aprofitar la secció actual de la Ronda de Dalt, amb la 
vorera i amb l’espai elevat resultant de l’antic accés al dipòsit de vehicles.
L’aparcament al carrer no és necessari, ja que es pot desplaçar a dins del 
dipòsit, i això permet generar un filtre vegetal de relació amb el trànsit, i millor 
condicionament de la connexió amb el transport públic.
Gràcies a l’espai guanyat amb la plataforma, es pot incloure un carril bici al carrer.

CONNEXIÓ: CARRER DE LES CAMÈLIES
  RONDA DEL GUINARDÓ
  CARRER DE SARDENYA

La proposta d’actuació en el punt de  trobada entre el carrer 
de les Camèlies, la Ronda del Guinardó i el Carrer de Sardenya 

consisteix en la reducció dels passos de zebra, mantenint els 
que fan de continuïtat  del Passeig de la Ronda del Guinardó, 
i fent el gir exteriorment a l’illa triangular, això permet unir les 

dues illes actualment separades, i crear un espai més gran, més 
accessible, i per tant, un espai en què es generi més activitat.

AVINGUDA DE VALLCARCA

Donada l’estreta vorera i els usos majoritàriament residencials, en 
aquest cas del carrer de Sant Salvador, optem per l’opció d’una 
plataforma única amb prioritat peatonal, amb una franja flexible de 
zona verda, com a espai obert apropiable pels veïns, o aparcaments 
de motocicletes, donada la gran quantitat que trobem a la zona.[Academic use only] 

CARRER DE SANT SALVADOR

[Academic use only] 
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A la part superior de l’Avinguda de Vallcarca es proposa ordenar la secció actual del carrer en un carril 
de pujada, un de baixada, amb aparcament als dos costats, creant espais per a les parades de transport 
públic, i mantenint les voreres actuals.

EIXOS CÍVICS:
CONNEXIÓ ENTRE ISÒCRONES

PROPOSTA
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[Academic use only] 



INTERCANVIADORS
Els carrers connectors dels hubs amb el teixit i amb els principals parcs, tindran 

la funció d’intercanviadors.
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INTERCANVIADORS:
RELACIONS PEATONALS

ESTAT ACTUAL
PROPOSTA
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Són carrers que porten als diferents accessos del Part Güell, 
amb un carril, una franja d’aparcament i voreres estretes, 
amb plantes baixes principalment residencials.

CARRER DE MÓRA D’EBRE
CARRER DE VERDI
CARRER TORRENT DE LES FLORS

El planejament planteja que les façanes de la travessera de Gràcia 
es vagin enretirant progressivament per tal d’eixamplar el carrer i 
igualar la secció amb el mateix carrer fora del districte.

TRAVESSERA DE GRÀCIA

Es tracta d’un carrer distribuïdor que permet l’accés al parc de la Creueta 
del Coll, i al Parc Güell. La zona destaca pels grans desnivells, i és per això 
que trobem alguns carrers amb escales incorporades, però sense cap 
activitat ni atractiu característic.

AVINGUDA DEL COLL DEL PORTELL

Proposem una nova secció amb plataforma única, amb 
prioritat peatonal, però amb una circulació reduïda del trànsit 
per l’accés als habitatges.

Amb l’eixamplament del carrer es poden fer els dos carrils que trobem a la 
resta de la Travessera fora del districte, i l’amplada també permet incorporar 
un carril bici i unes voreres generoses.

Els eixamplaments en els punts dels accessos als habitatges, i la 
vegetació en alguns trams en què no és necessària tanta amplada 
d’escala, permet que l’espai pugui albergar noves activitats i tingui més 
qualitat tant visual com ambiental.

Referència: Projecte d’urbanització i millora, Malgrat de Mar
Territori 24 / quart progetti / tasca studio _ 2009
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ESTRATÈGIES MATERIALITZACIÓ

RENATURALITZACIÓ URBANA

INTERMODALITAT

SEGURETAT

CONFORT

COMPLEMENTARIETAT D’USOS

PICTOGRAMES

FLEXIBILITAT D’USOS

- Incorporació de vegetació.

- Incentivació de l’ús de la bicicleta.

- Nous sistemes d’obtenció d’energia.

- Incentivació de l’ús del cotxe elèctric.

- Arbres i arbustos: separadors i distribuïdors de l’espai.

- Espais pensats per a la col·locació de les bicicletes.

- Plaques solars i el sistema Electro Kinetic Road Ramp.

- Incrementar el número de electrolineres.

- Informació directa als usuaris del smart phone.

- Informació accessible a l’espai o mobiliari.

- Senyalística clara i especifica que doni la informació.

-Desenvolupament d’una aplicació mòbil que es 

connecti al moment d’utilitzar el hub.

- Substitució de paraments o mobiliari estàtic per punts 

interactius d’informació a l’usuari.

- Senyals en parets o terres, suports existents.

- Seguretat del vehicle a l’aparcament.

- Seguretat de tots els usuaris del Hub.

- Tractament dels paviments i paraments perquè 

siguin còmodes per al vehicle i seguretat motoritzada i 

personalitzada a l’aparcament.

- Paviments que obliguin a reduir la velocitat dels 

vehicles i que siguin còmodes per al vianant, que 

permetin la seva màxima apropiació de l’espai.

- Protecció contra els agents atmosfèrics com la pluja.

- Reducció de la contaminació acústica.

- Treure profit de la llum natural el màxim possible.

- Ràfecs, marquesines i elements protectors de la pluja.

- Materials d’absorció acústica i volumetria canalitzadora 

del soroll.

- Claraboies i obertures de patis que permetin que la 

llum natural arribi a les plantes inferiors.

- Permetre la pluralitat d’usos en un mateix espai.

- Connexió directa amb altres serveis del hub.

- Adaptació de l’espai que permeti la incorporació de 

nous usos al de programa d’aparcament.

- Connexió mitjançant paviments o senyalística que 

indiqui les connexions amb altres hubs.

- Generar una temporalitat d’usos en els aparcaments.

- Bona convivència entre els diferents usos.

- Canvi puntual de l’ús donat un esdeveniment.

- Horari fraccionat i condicionament material.

- Filtres i barreres acústiques i funcionals.

- Condicionament material i d’instal·lacions per encabir 

un esdeveniment major en un moment puntual.
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HUBS Micro/Macro App (HUBSmM)

TSP (Transport-Serveis-Pàrquing) al teu abast 
en un mapa interactiu, informatiu i localitzador 
en temps real.
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VISUALITZACIÓ

Localització

Mitjançant l’app HUBSmM podem localitzar:

• Tots els micro i macro hubs del districte on et 
trobes o al que desitges anar.

• Els equipaments de possible interès dins del 
districte.

• Aquells espais oberts o infraestructures 
ecosistèmiques, tant públiques com privades.

• Localització dels diversos esdeveniments en 
temps real en la zona buscada.

• Situació de les diferents connexions amb el 
transport públic.

Informació

Informació en temps real del punt d’interès escollit 
en la pantalla de localització, ja sigui:

• Hubs: informació dels horaris, tarifes, serveis 
que ofereix, connexió amb altres transports, 
accessibilitat, contacte i capacitat.

• Equipaments: horaris, preus, agenda 
d’activitats i contacte. 

• Espais oberts o infraestructures 
ecosistèmiques: horaris, preus, esdeveniments 
i accessos.

• Esdeveniments: horaris, preus, contacte, 
tipologia i capacitat.

• Transport públic: horaris, tarifes, accessibilitat 
i accessos.

També ofereix la possibilitat de comentar l’ 
experiència personal i tenir accés a les opinions 
d’altres usuaris.

Isòcrona

Localització dels TSP situats a 360º i a 5 min 
caminant de l’usuari.
El gràfic permet distingir la tipologia de TSP i 
la distància respecte l’usuari mitjançant arcs 
concèntrics.
Les direccions representades en groc permeten 
relacionar l’usuari amb altres Hubs a través dels 
eixos cívics, i les vermelles, amb altres punts 
d’interès mitjançant els intercanviadors.
L’arquitectura de la isòcrona està dissenyada de 
forma radial per tal d’adaptar-se a l’orientació de 
l’usuari.
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L’app HUBSmM està pensada tant pel turista que es troba visitant 
Barcelona o l’àrea Metropolitana, com el propi resident del municipi, 
per informació personal o professional.

USUARIS

L’app funciona a partir de dues tipologies d’informació: tota aquella 
informació cedida per part dels equipaments i centres organitzats, i 
que està gestinoada per l’equip gestor de l’aplicació; i les aportacions 
personals dels usuaris mitjançant opinions i experiències.

INFORMACIÓ

GESTORS

Es preveu que l’app s’iniciï gràcies a la intervenció d’un gestor, i 
que amb la participació de les entitats relacionades i les opinions 
i aportacions dels usuaris, la informació de l’aplicació es vagi 
complementant i actualitzant a diàriament.

Marta Garcés Fernández

Víctor Lozano Quezada

Iván Pérez Mesas



APARCARCAMENT EN SUPERFÍCIE
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APARCARCAMENT EN INTERIOR D’ILLA

APARCARCAMENT SOTERRAT, SOTA ESPAI PÚBLIC

CLASSIFICACIÓ DELS ESPAIS DE CONTACTE
Trobem tres tipologies de contacte entre l’espai urbà del carrer i el de l’aparcament 
entre els Hubs localitzats a Gràcia:
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PAVIMENT

Ús del mateix paviment del carrer com a accés i connector amb l’espai interior de 
l’aparcament per tal d’incorporar-lo com un mateix espai continu. 
Aquest paviment caldrà que compleixi els requeriments de seguretat i ús per als vianants i 
per als vehicles alhora.

ELEMENTS DIRECCIONALS

Ús del mateix paviment del carrer com a accés i connector amb l’espai interior de 
l’aparcament per tal d’incorporar-lo com un mateix espai continu. 
Aquest paviment caldrà que compleixi els requeriments de seguretat i ús per als vianants i 
per als vehicles alhora.

RELACIÓ VERTICAL

La gran majoria d’aparcaments que trobem en el nostre àmbit es caracteritzen per trobar-se 
parcialment o completament soterrats, és important per aquesta incorporació de l’espai 
públic en l’ús d’aparcament que hi hagi una relació entre tots els seus nivells.

EIXAMPLAMENT DE L’ACCÉS

Un dels principals problemes que trobem als accessos és la seva mida i independència del 
carrer, un eixamplament o la incorporació d’un tancament en diagonal que indiqui i convidi 
a l’accés d’aquest nou espai públic.

VISUAL

La il·luminació de l’espai interior mitjançant llum natural o incorporant visuals directes que 
permetin veure a través de l’espai més fosc interior fins a un espai obert milloraria i donaria 
més valor a aquest espai intersticial de forma atractiva.

ACCESSOS PEATONALS

Els accessos tant a aparcaments a nivell de carrer, com els accessos a nivells soterrats per 
als peatons, hauran de ser més generosos dels que trobem actualment. Això comportarà 
també una adequació dels paviments per als dos usos als quals hauran de donar resposta.
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MACRO-HUB 07
HUB Torrent de l’Olla
D’entre tots els Hubs analitzats al llarg del treball 
escollim el Hub situat a Terrent de l’Olla, al costat 
de la plaça Lesseps, com a idoni per fer una mostra 
de l’aplicació de les estratègies exposades, tant 
per als carrers com per a l’aparcament.

Aquest Hub ha estat escollit perquè es troba just 
en un punt de trobada entre un EIX CÍVIC i un 
INTERCANVIADOR, i perquè representa una de 
les tipologíes més exteses en làmbit analitzat, 
pel que fa a l’espai de contacte: APARCAMENT 
SOTERRAT, sota espai públic.

Característiques generals:

MORFOLOGÍA
- 3 plantes soterrades
- 2 accessos de vehicles
- 2 nuclis d’escales, 1 amb ascensor

SERVEIS
- 300 places 
- Cotxe elèctric
- Cotxe de lloguer
- Bicicleta elèctrica
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PLANTA

SECCIÓ LONGITUDINAL
SECCIÓ TRANSVERSAL
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PLANTA

SECCIÓ LONGITUDINAL

Pavimentació 
de senyalització 
del camí fins 
a l’estació de 
metro Lesseps 
de la línia verda

Plaques solars sobre la marquesina d’accés

Espai per a l’aparcament de bicicletes sota cobert

Parament de l’escala com a punt d’informació interactiu

Tractament del paviment per a millorar la seguretat del vianant

Ususari utilitzant l’applicació mòbil micro-macro hub

Increment de la vegetació i nova zona natural

Nova barrera acústica

Connexió amb altres equipaments i serveis

Marquesina protectora de la pluja i el sol

Espai per un nou ús en un moment puntual

Espai de pas per a vehicles

Barrera funcional amb canvi de paviment

Aportació de llum per a les plantes inferiors

Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics

Espais apropiables tant per vianants com per cotxes

Espai de canvi d’ús temporal
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VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT A LA VIA AUGUSTA 
Mar Esteve, Albert Garcia, Pau Sorrosal 

 
 

1. Anàlisi i Estratègies 
 
Analitzem la seva secció actual, els teixits urbans que la delimiten, les oportunitats en els seus 

extrems i també la seva importància i funció tant a nivell urbà com metropolità, ja que és una 

artèria cap a les comarques del Vallés. Aquest anàlisis està centrat en el seu recorregut dins de 

la  ciutat de Barcelona, estudiant els espais d’oportunitat  i  la  configuració de  la  seva  secció. 

Tenint sempre presents els punts claus on plantejar els POLS, fem una proposta que repensa la 

secció de la Via Augusta. Resseguim el seu perímetre i aprofitem tots aquells espais residuals o 

mal configurats per generar una gran via de places.   

 

Hem detectat els potencials espais d’intercanvi que facilitin transbordaments, integrin xarxes i 

jerarquitzin  nodes  de  transport.   Alhora  que  eliminen  barreres  que  avui  la  via  presenta  en 

alguns trams, generant espais de civilitat al servei del ciutadà. 

 

També hem cartografiat el més precisament possible les bosses d’aparcaments existent, les 

zones blaves i verdes, les parades de tranport públic, els equipaments...  

Finalment hem classificat tota aquesta informació en P T i S en un eix al llarg de la Via Augusta. 

Això ens permet veure ràpidament quines són les zones de major activitat on proposar POLS 

intermodals. 

A partir d’aquest intercanvi entre P T i S la Via Augusta veuria reduïda en gran part el seu parc 

mòbil. Aquest fet ens va portar a plantejar com podria ser el seu futur.  

 

Ens fixem tres objectius que són: 
‐ Reduir el parc mòbil 
‐ Donar un ús bidireccional 
‐ Articulació dels eixos 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, plantegem un seguit d’estratègies: 

‐ ÀREES DE INTERMODALITAT: A partir d’una centralització dels aparcaments propers a 

la  Via  Augusta  es  creen  POLS  intermodals  per  tal  de  reduir  i  alliberar  el  volum  de 

transit  de  la  ciutat.  Aquests  garanteixen  interconexions  entre  serveis,  activitats  i 

mobilitat, tan sobre com sota rasant.  

‐ POTENCIAR  ELS  EXTREMS:  Donar  identitat  als  extrems  de  la  Via  Augusta  per 

dinamitzar‐los i potenciar‐los.  

‐ RENATURALITZACIÓ:  Alhora  que  es  connecta  la  via  Augusta  amb  Collserola,  es  vol 

prolongar aquest pulmó verd cap a la ciutat. Renaturalitzar tot el seu traçat i prioritzar 

el transport sostenible. Es prolonga el carril bici existent al llarg de tot el recorrgut.  

‐ SINCRONITZACIÓ D’USOS: Dins dels POLS proposats i al llarg de tota la nova secció es 

plantegen espais d’oportunitat per oferir una alternança i simultaneïtat d’usos.  

 
 



GRAN VÍA DE PLACES 

Durant l’estudi del tram de quatre kilòmetres de la Via Augusta, hem localitzat un seguit de 

punts amb potencial interès, amb possibilitat d’usos diferenciats o punts d’interès paisatgístic,  

generant un recorregut de places. 

‐ La cubrició del primer tram de la Via Augusta, tocant la Ronda de Dalt, ens genera un 

nou espai de connexió fluida com a nova porta a Collserola. 

‐ Amb la reconversió d’ús del tram de la Porta de Sarrià, ampliant la seva superficie i 

connectant amb la Plaça de Sarrià, serà un lloc des de on poder tenir vistes de Monjuïc 

a Collserola i múltiples possibilitats d’activitats. 

‐ La gran superficie darrera l’edifici de GISA i sobre l’estació de Sarrià es convertirà en un 

gran Macropol en el qual hi haurà un nou espai popular central que convida als veïns 

dels dos barris a interactuar i realitzar noves activitats. 

‐ La cruïlla de la Via Augusta amb el Carrer de Granduxer ens brinda una gran vista en 

eix amb el Tibidabo digne de parar i ser observada. 

‐ L’àrea voltant al Departament d’Ensenyament es una oportunitat per obrir la nova via 

verda i convertir‐se en un nou punt d’estada. 

‐ La gran superficie de la Plaça Molina ens demana tenir l’oportunitat de ser aprofitada 

com a gran espai obert, un espai d’estar on realitzar activitats pel barri. 

‐ L’existent Plaça de Gal∙la Placidia és el primer espai verd obert més proper al nucli 

urbà, i es convertirà en el primer espai amb interès d’estada. 

 

3. Proposta Pol de Sarrià 
 

Aquesta proposta serveix com a exemple d’un dels pols que hi ha al llarg de tot el recorregut 

de la Via Augusta. Triem el pol de Sarrià, per la seva importància en l’actualitat i pel seu gran 

potencial de cara al futur immediat, amb l’arribada de la línia 9 del metro. La seva ubicació als 

inicis de  la Via Augusta amb  la cruïlla amb el Passeig de  la Bonanova  i el casc antic de Sarrià, 

amb la seus recorreguts peatonals i tots els seus petits serveis i locals d’oci. 

 

Es genera una nova plaça gràcies al canvi de la secció de la Via Augusta, ubicada just en el punt 

de  connexió  internodal  de  xarxes  de  transport  públic  i  recurreguts  cicilistes  i  peatonals. 

Potenciat per  la  creació d’un nou equipament públic, en  simbiòsis  amb el  centre  cívic Casa 

Orlandai, que es  troba  just a  la sortida dels Ferrocarrils. Aquest nou gran espai urbà permet 

dotar d’espais  compartits entre els habitants del dos  teixits  residencials que dónen a  la Via 

Augusta. 

 

L’equipament públic proposat és, en primer lloc, una ampliació del pàrquing municipal existent 

per tal d’assolir l’objectiu de reducció de transit de caràcter privat a la Via Augusta. Consisteix 

en doblar  la capacitat d’aparcament actual  i d’una nova entrada des de  la Via. En segon  lloc, 

una biblioteca  i sala d’estudi. Aquest programa és una necessitat  i una demanda en augment 

als últims anys en el barri. Aquest nou edifici serviria també per reconnectar peatonalment el 

desnivell actual que hi ha entre la frontera del casc antic i la nova plaça a Via Augusta. 



2. Proposta 
 

POLS 

Després de l’anàlisi de la Via Augusta i de les seves oportunitats, hem trobat diferents punts on 
l’intercanviador P T i S seran de més importància. Aquests punts seran claus per tal de reduir el 
parc mòbil. En el seu recorregut, distingim tres tipus de pols diferents: 
 

‐ POL RONDA DE DALT: Situat al creuament entre la Via Augusta i les Rondes és també la 

porta a Collserola. Proposta de Gran bossa d’aparcament amb una connexió en bus i 

bicicleta fins a l’estació de ferrocarrils de Sarrià. 

‐ MACROPOL  

o ESTACIÓ SARRIÀ: Situat a l’estació de ferrocarrils de Sarrià i la futura parada de 

la Línia 9, juntament amb múltiples connexions de bus i bicing. Gran bossa 

d’aparcament i connexió amb la trama peatonal del barri de Sarrià. És una gran 

oportunitat per la superfície de l’estació per una nova plaça i la proposta d’un 

equipament públic com per exemple una biblioteca. 

o GAL∙LA PLACÍDIA: Situat a l’inici del barri de Gràcia amb l’estació de FGC. 

Contacte amb tot el teixit residencial del barri i amb tots els seus serveis i 

nombroses bosses d’aparcament. 

‐ MICROPOL RESIDENCIAL:  

o Situat a l’estació de Tres Torres. Hi ha dos bosses d’aparcament al costat i 

dóna numbrosos serveis de caràcter principalment privats sanitaris. Proposta 

de creació de punts de comerç i oci. 

o Situat a l’estació de Muntaner. Hi ha algunes bosses d’aparcament. El carrer 

Muntaner és una gràn influència pels comerços i locals de serveis i oci. 

o Situat  a  la  Plaça Molina  amb  contacte  amb  les  estacions  de  FGC  de  Plaça 

Molina  i  Sant Gervasi,  que  uneix  la  línia  del  Vallés  amb Avinguda  Tibidabo. 

Espai d’oportunitat amb una gran plaça pública. 

 

CANVI DE SECCIÓ 

Un cop assolit l’objectiu de reduir el parc mòbil, ens trobem amb la possibilitat de passar de sis 
carrils de trànsit rodat a quatre al llarg de tot el recorregut. Aquesta nova superfície donarà 
qualitat d’espai pel ciutadà. Oferint en tota la seva via un traçat ciclista, múltiples zones 
d’oportunitats ciutadanes i finalment una renaturalització entrant Collserola fins al centre de 
Barcelona. 
 
Degut a la morfologia de la Via Augusta proposem tres solucions de secció: 

‐ Des de la Ronda de dalt a la Porta de Sarrià: recobriment de l’autopista donant tota 
una banda centra destinada al vianant. 

‐ Des de la Porta de Sarrià fins Carrer Vergós: la nova superfície va situat a una lateral 
perquè ens trobem amb l’entra pels carrils centrals de l’autopista i l’oportunitat del 
Macropol de Sarrià. 

‐ Des Carrer Vergós fins a Diagonal: el carril bici va pel centre de la via augusta, amb una 
separació vegetal del cotxe, i una ampliació de les voreres. 

 
Aquesta proposta de secció, seria un pas intermig abans de la plataforma única en tota la via, 
el punt culminant per tal d’assolir una via verda de circulació peatonal i de múltiples activitats 
ciutadanes fins al centre del barri de Gràcia. 
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VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT A LA VIA AUGUSTA
BARCELONA (SARRIÀ-SANT GERVASI)
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Vehícles/dia que circulen 
per la vía augusta 

Túnels de Vallvidrera
33.416 vehícles/dia

Ctra.Vallvidrera
8.321 vehícles/dia

Avinguda Diagonal
122.208 vehícles/dia

Ronda de Dalt
80.348 vehícles/dia

REDUIR EL 
PARC MÒBIL

Descongestionar el trànsit rodat

Centralització d’aparcaments

Optimitzar el transport públic

DONAR ÚS 
BIDIRECCIONAL

Adequació dels serveis a l’usuari

Adequar la mobilitat dels usuaris

Regular els fl uxes d’entrada i sortida

ARTICULACIÓ 
D’EIXOS

Relligar transversalment les dos tra-
mes urbanes contraposades

Connectar longuitudinalment Collse-
rola amb l’entor urbà

ANÀLISI

PROPOSTA
POLS
Escala 1:1500

AREAS D’INTERMODALITAT POTENCIAR ELS EXTREMS RENATURALITZACIÓ SINCORNITZACIÓ D’USOS

A partir d’una centralització dels aparcaments 
propers a la Via Augusta es creen POLS inter-
modals per tal de reduir i alliberar el volum de 
transit de la ciutat. Aquests garanteixen inter-
conexions entre serveis, activitats i mobilitat, 
tan sobre com sota rasant. Es preten facilitar 
els transbordaments entre modes, jerarquit-
zar els nodes de transport, establir un sistema 
de gestió i implantar sistemes que facilitin la 
comprensió de l’intercanviador i millorin les 
condicions de qualitat i seguretat.

Donar identitat als extrems de la Via Augusta 
per dinamitzar-los i potenciar-los. A dalt, co-
brim l’entrada de la Ronda per poder conectar 
amb Collserola i es centralitza un gran apar-
cament al macropol de Sarrià. Aquest ens 
permet l’accés directe a dirferents trasports 
públics així com a la zona peatonal del barri. 
Un segon macropol es crea en l’extrem infe-
rior, a la parada de Gràcia, coincidint amb l’al-
tre zona peatonal que voreja la Via Augusta.

Alhora que es connecta la via Augusta amb 
Collserola, es vol prolongar aquest pulmó verd 
cap a la ciutat. Renaturalitzar tot el seu traçat 
i prioritzar el transport sostenible. Es prolonga 
el carril bici existent al llarg de tot el recorrgut. 

Cíclics + temporals + permanents
Dins dels POLS proposats i al llarg de tota la 
nova secció es plantegen espais d’oportuni-
tat per oferir una alternança i simultaneïtat 
d’usos. Aquests, transformaran i gestionaran 
una millora de les activiats de la zona.

SECCIONS PROPOSTA
Escala 1:300

SECCIÓ TIPUS 1

Des de la ronda de dalt fi ns a 
la porta de Sarrià.
La secció passa de 6 a 4 ca-
rrils rodats i així es mantindrà 
fi ns al fi nal. 
La secció és caracteritza per 
una banda central destina-
da al vianant i pensada per 
acollir diverses activitats de 
barri. Aquesta banda també 
inclou el carril bici, d’un total 
de 2,6m, ja que es preveu un 
fort increment de l’ús de la 
bici. 

SECCIÓ TIPUS 3

Des del creuament de Via 
Augusta amb Carrer Vergós 
i fi ns al fi nal de via Augusta 
amb excepcions puntuals.
El carril bici passarà al cen-
tre, mantenint l’amplada de 
2,6m i protegit amb vegetació 
respecte la resta de transport 
rodat.
l’ús de la bici. 

SECCIÓ TIPUS 2

Des de la porta de Sarrià fi ns 
al creuament de Via Augusta 
amb Carrer Vergós.
Com en tot aquest tram dis-
posem d’un espai públic que 
presenta múltiples oportu-
nitats en tota la banda es-
querra, el carril bici serà 
desplaçat en aquest costat. 
Coincidint amb el macrohub 
de Sarrià i això facilitarà els 
intercanvis entre transports.  

VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT A LA VIA AUGUSTA
SARRIÀ - SANT GERVASI és el cinquè distric-
te de Barcelona. El districte és la suma d’antics 
municipis agregats a Barcelona, com el de Sarrià 
(1921), Vallvidrera - les Planes (annexionat a Sa-
rrià el 1890) i Sant Gervasi de Cassoles (1897). 
Té una extensió de 20,09 km2 i una població de 
145.934 habitants. És un dels districtes més verds 
de la ciutat i és, juntament amb Horta-Guinardó, 
la porta al Parc Natural de la Serra de Collserola. Vehícles circulant per la via Augusta al 1930

Aquest districte, que conserva encara l’encant tranquil i senyorial de carrers estrets i 
petites places, té nombrosos parcs i zones verdes, combinats amb nombrosos centres 
educatius i sanitaris. Les zones tranquil·les del barri contrasten amb el moviment que 
presenten alguns dels seus carrers més transitats. Entre ells, una de les artèries princi-
pals de la ciutat que la connecta amb el Vallès (la via Augusta).

LA VIA AUGUSTA, una de les principals artèries de la ciutat, porta cada dia, només d’en-
trada uns  45000 cotxes. Conseqüentment reuneix nombrosos pàrquing i serveis al llarg 
del seu recorregut. Volem resoldre “situacions territorials” partint de la identifi cació, ma-
pifi cació i classifi cació del aparcaments del districte. Aquests són nombrosos i ofereixen 
oportunitats per transformar barreres detectades en espais d’intercanvi.

Cartografi em el més precisament 
possible les bosses d’aparcaments 
existent, les zones blaves i verdes, 
les parades de tranport públic, els 
equipaments...

Clàssifi quem tota aquesta infor-
mació en P T i S en un eix al llarg 
de la Via Auguta. Això ens permet 
veure ràpidament quines són les 
zones de major activitat on propo-
sar POLS intermodals. 

Pàrquings, privats i pú-
blics, a menys de 200m 
de la Via Augusta

Parades FGC
Parades bus
Parades bicing i anclatges 

Equipaments
Parcs i places
Zones peatonals

POLS

Espais d’intercanvi que faciliten transbordaments, in-
tegren xarxes i jerarquitzen nodes de transport.  Ca-
talitzadors d’activitats, alhora que eliminen barreres 
que avui la via presenta en alguns trams, generant 
espais de civilitat al servei del ciutadà.

CANVI DE SECCIÓ

Es proposa una nova secció per tal de renaturalitzar 
la via, millorar la circulació peatonal, en bici...i per-
metre que tota aquesta superfície que el planejament 
deixa en blanc s’ompli de múltiples activitats.
Aquesta proposta de secció, seria un pas intermig 
abans d’arribar a plantejar una plataforma única en 
tota la via. 

GRAN VÍA DE PLACES

Una via d’estada, on passejar, parar, asseures, 
descansar, contemplar, llegir, conversar, jugar. 
Una via que ofereix nous espais al ciutadà sense 
deixar de garantir una mobilitat efi cient. 

GRAN VIA DE PLACES

En tot el seu recorregut la Via Augusta ens ofereix espais d’oportuni-
tats on, amb actuacions puntuals, aconseguim revitalitzar l’espai, otor-
gant-lo d’un caràcter més afable i apte per a la generació de noves 
activitats. 

La nova traça ciclista, acompanya de nord a sud per una via verda,  
permet connectar cadascuna d’aquestes places, on el ciutadà pot es-
tar, descansar, jugar i contemplar les vistes fi ns ara poc potenciades. 

Les places i la seva conneció pretèn complir amb dos dels agents prin-
cipals de la proposta, promoure l’interacció dels ciutadans alhora que 
garantir una mobilitat efi cient.

MICROPOL_ Tres Torres MICROPOL_ Muntaner MICROPOL_ Plaça Molina MACROPOL_ GràciaMICROPOL_ Ronda de daltMACROPOL_ Sarrià

PORTA DE SARRIÀ NOVA PLAÇA ESTACIÓ DE SARRIÀ GANDUXER DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PLAÇA MOLINA PLAÇA DE GAL·LA PLACIDIARONDA DE DALT



[Academic use only] 

Aquesta proposta serveix com a exemple d’un dels pols que hi ha al llarg de tot el recorregut de la Via Au-
gusta. Triem el pol de Sarrià, per la seva importància en l’actualitat i pel seu gran potencial de cara al futur 
immediat, amb l’arribada de la línia 9 del metro. La seva ubicació als inicis de la Via Augusta amb la cruïlla 
amb el Passeig de la Bonanova i el casc antic de Sarrià, amb la seus recorreguts peatonals i tots els seus 
petits serveis i locals d’oci.

PROPOSTA POL DE SARRIÀ
L’equipament públic proposat és, en primer lloc, una ampliació del pàrquing municipal existent per tal d’as-
solir l’objectiu de reducció de transit de caràcter privat a la Via Augusta. Consisteix en doblar la capacitat 
d’aparcament actual i d’una nova entrada des de la Via. En segon lloc, una biblioteca i sala d’estudi. Aquest 
programa és una necessitat i una demanda en augment als últims anys en el barri. Aquest nou edifici ser-
viria també per reconnectar peatonalment el desnivell actual que hi ha entre la frontera del casc antic i la 
nova plaça a Via Augusta.

Es genera una nova plaça gràcies al canvi de la secció de la Via Augusta, ubicada just en el punt de con-
nexió internodal de xarxes de transport públic i recurreguts cicilistes i peatonals. Potenciat per la creació 
d’un nou equipament públic, en simbiòsis amb el centre cívic Casa Orlandai, que es troba just a la sortida 
dels Ferrocarrils. Aquest nou gran espai urbà permet dotar d’espais compartits entre els habitants del dos 
teixits residencials que dónen a la Via Augusta.

LÍNIA 9

Arribada de la L9 del metro a Sarrià. Connexió 
entre plataforemes pel ràpid transbord amb 
FGC. Creació d’enllaç directe amb l’aparca-
ment municipal i el nou equipament.

NOVA PLAÇA

Proposta de rehabilitació urbana de la cober-
ta dels ferrocarrils que es troba en contacte 
directe amb la Via Augusta. Neix com a espai 
d’oportunitat de reconnexió entre les diferents 
trames urbanes que convergeixen en aquest 
gran eix.

AMPLIACIÓ APARCAMENT

Ampliació de l’aparcament municipal do-
blant-ne la seva capacitat actual. Creació 
d’un nou accés directe des de la Via Augusta 
i una connexió amb els Ferrocarrils i el Metro.

NOU EQUIPAMENT PÚBLIC

Creació d’una biblioteca i sales d’estudi. És 
una demanda del barri i amb un gran poten-
cial d’ús per la seva ubicació i la gran concen-
tració d’equipaments educatius de la zona. 
És una oportunitat també, de connectar pea-
tonalment el cas antic i la nova plaça.

Escala :1250

VERS UNA NOVA ERA DE LA MOBILITAT A LA VIA AUGUSTA
BARCELONA (SARRIÀ-SANT GERVASI)
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El districte de Sant Andreu conforma una peça clau dins la mobilitat tant de la ciutat de Barcelona com de 
l'àrea metropolitana, ja que en aquest àmbit es localitzen dos grans intercanviadors: la Sagrera i Fabra i 
Puig, els quals operen com a grans intercanviadors a escala metropolitana.  

El districte, que està densament poblat, es troba delimitat per dues barreres urbanes: d’una banda 
l'Avinguda Meridiana i per l’ altre la Ronda Litoral en la vessant del Besós. Entre aquests dos traçats 
trobem una tercera barrera (les vies a cel obert del tren) que es preveu solucionar amb el futur Parc Lineal 
de La Sagrera. Així doncs trobem que la prioritat de circulació rodada és en sentit longitudinal, pel que el 
creuament en sentit transversal entre barris es veu dificultat.  

En quant a la trama urbana del districte hi ha una gran riquesa de teixits, d’una banda trobem una mostra 
de teixit industrial i d’altra banda nuclis fundacionals com ara Sant Andreu. Finalment podem trobar 
diversos polígons d’habitatge obrer.  

Gran part dels desplaçaments laborals caps a centres econòmics de Barcelona es produeixen des 
d’aquests micro barris. Entendre doncs la natura d’aquests desplaçaments en ajudarà a desenvolupar un 
a proposta específica per al nostre àmbit, on un segon punt important serà entendre l’estacionament dels 
vehicles dins del districte.  

Així trobem dos tipus d’aparcament: naus en mig de teixits residencials, i també grans bosses 
d’aparcament en superfície properes a terrenys industrials i dels nombrosos buits urbans arran la paràlisis 
de les obres més importants. 

L’estratègia de projecte que proposem son petites intervencions que en conjunt contribuiran a una millor 
mobilitat envers projectes faraònics projectats. Apostem llavors per un nou model de transport col·lectiu i 
en xarxa que permet reduir les emissions de CO2 i dotar l’espai públic de nous usos.  

El nostre objectiu és descongestionar el carrer reduint el número de places d'aparcament transformant les 
antigues naus en micro-hubs 

(petits intercanviadors de transport + pàrquing de vehicles elèctrics/bicicletes + serveis vinculats = PTS) 

 Amb aquestes actuacions s’aconsegueix augmentar en un 200% el nombre de places i es doten dels 
serveis necessaris. Al transformar els antics pàrquings de cotxes per a vehicles més petits, es genera una 
compactació que allibera de cotxes i fums la superfície a dins per crear equipaments amb serveis associats 
i espais lliures per els usuaris. Aquestes naus es troben estratègicament situades als nusos-trobada de 
les diferents xarxes de transport públic i donen peu a multitud de situacions.  

Per els aparcaments en superfície proposem el seu soterrament i per les parcel·les amb coeficient 
d’edificació dotar la futura construcció de serveis en planta baixa i prioritzar l’ús de cotxes compartits. 
Aquestes intervencions crearan un conjunt de pols d’atracció que alhora estaran connectats en xarxa amb 
la resta del territori.  

Amb aquest canvi l’espai públic guanya superfície descongestionant els carrers de vehicles i suposa un 
retorn al ciutadà en forma de nous usos en l’espai públic. 
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Els eixos transversals es veuen interromputs per les tres barreres longitudinals del districte: Mur 

 Avinguda Meridiana, Vies Sagrera i la Ronda Litoral.

Com passa amb els eixos, la mobilitat rodada es veu afectada en sentit transversal per les barreres anterior-

ment esmenades. El districte està àmpliament dotat d'infraestructura de totes les escales. La seva actual 

composició fomenta lamentablement l'ús del vehicle envers un carrer pel vianant. 



200

1

5

0

1

5

0

1

5

0

2

0

0

Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016/2017 

GRUP 07 / Paul Bechara O'Hare, Mireia Magrans GarcíaBARCELONA (SANT ANDREU)

ATLAS: CONCLUSIONS

1/12.000

Equipaments Parcs, jardins i places urbans Vies comercials / Superfícies comercialsBuits Urbans
Barreres Radi de 5 min a peu



200

1

5

0

1

5

0

1

5

0

2

0

0

Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016/2017 

GRUP 07 / Paul Bechara O'Hare, Mireia Magrans GarcíaBARCELONA (SANT ANDREU)

XARXA HUBS DE MOBILITAT 

1/12.000

Equipaments Parcs, jardins i places urbans Vies comercials / Superfícies comercialsBuits Urbans
Radi de 5 min a peu

Xarxa HUBS de mobilitat HUB Naus HUBS en superfícieClau 6b futur espai lliure



1/12.000

Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016/2017 

GRUP 07 / Paul Bechara O'Hare, Mireia Magrans GarcíaBARCELONA (SANT ANDREU)

HUBS MOBILITAT, XARXA D'EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

C01

ES01

R01

E01

E02

B01

F01

E03

P01

M01

P01_Parc de la Trinitat

E01_Escola Ramon Berenguer III

ES01_Club Natació Sant Andreu

R01_Parròquia de la Santíssima Trinitat

C01_Centre Cívic Trinitat Vella

B01_Bibliotecta Trinitat Vella

E03_Institut Dr Puigvert

E02_Institut Josep Gomàs i Solà

M01_<M> Trinitat Vella

M02

P02

P02_Parc Fluvial del Besòs

M02_<M> Baró de Viver

E04

E05

C05

E04_Escola Bressol El Caminet del Besós

E05_Col·legi Baró de Viver

C02_Centre Cívic Baró de Viver

M03_<M> Torras i Bages

M03

A01
E06

S01

ES02

E07

A01_Comisaria Mossos d'Esquadra

ES02_Secció Esportiva Sant Joan de Mata

E07_Escola Ignasi Iglésias

E06_Escola Eulàlia Bota

S01_CAP Casernes

CC01

HUB01

CC01_Centre Comercial La Maquinista

HUB01_HUB Maquinista

R02

A02

ME01

B02

I01

E08

P03

M04

T01

B02_Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

M04_<M> Sant Andreu

T01_<R> Sant Andreu Comtal

I01_Centre Fabra i Coats

R02_Esglèsia de Sant Andreu Palomar

A02_Seu Districte de Sant Andreu

E08_Escola Mare de Deu de la Soledat

ME01_Mercat de Sant Andreu

P03_Parc de La Maquinista

M05

E10

ME02

B03

C03

E09

ES03
F02

E10_Escola Bon Pastor

B03_Bibliotecta Bon Pastor

ME02_Mercat del Bon Pastor

C03_Centre Cívic Bon Pastor

M05_<M> Bon Pastor

E09_Col·legi Bernat de Boil

ES03_Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

S02

E11

E12

R03

ES04

E11_Col·legi Jesús Maria

M06_<M> Fabra i Puig

T02 + BUS <R> i <B> Sant Andreu Arenal

R03_Parròquia de Sant Pacià

E12_Escola Mestre Enric Gibert i Camins

ES04_Club Natació Sant Andreu

S02_CAP Sant Andreu

L01_Sant Andreu Teatre

L01

M06

P04

P04_Parc Can Dragó

E13

E14

P05

E15

CC02

CC02_Centre Comercial Hipercor

P05_Parc Pegaso

E13_Escola Pegaso

E14_Institut Príncep de Viana

E15_Centre Eduació Especial Pont del Dragó

E16

E17

F03

C04

E17_Col·legi Jesús Maria i Josep

C04_Casal de Barri Can Portabella

M07_<M> Onze de Setembre

M08

M07T02

B04

ES05

P06

S03

E18

E19

E20

S03_CUAP Cotxeres

M08_<M> Maragall

B04_Bibliotecta Vilapicina i la Torre Llobeta

ES05_Centre Esportiu Municipal Cotxeres

P06_Jardins Can Xiringoi

E20_Escola Bressol Manigua

E19_Escola Dr Ferran i Clua

A03

E21

E22

R04

ES06

A03_Canòdrom Meridiana

ES06_Tenis Meridiana

R04_Parròquia Congrés Eucarístic 

E21_Escola Arrels 

E22_Institut La Salle Congrés

E23

B05

E24

ES07_Associació Esportiva Sant Andreu

ES07

A04

C07

C06

C05

R05

S05

S04

ME03

E25

E26

R05_Parròquia de Crist Rei

S05_CAP La Sagrera

C06_Centre Cívic La Barraca

E23_Escola Congrés Indians

A04_Nau Bostik

E24_Escola Llotja

B05_Biblioteca La Sagrera

C07_Torre de La Sagrera (futur casal)

S04_(futur) Institut Guttman

ME03_Mercat Felip II

C05_Centre Garcilaso: Espai Jove

M09_<M> El Congrés

M09

M10

T03

M10_<M> La Sagrera

T03_ <R> La Sagrera

M11

T04

E25_Escola Pompeu Fabra

E26

R06

S06

I02

B06

E27

S06_CAP Maragall

I02_Conjunt Industrial Alchemika

B06_Biblioteca Camp de l'Arpa

E27_Escola Antoni Balmanya

R06_Parròquia de Sant Joan Boscó

E26_Institut Joan Fuster

M12

M13

M12_<M> Camp de l'Arpa

M13_<M> Navas

M11_<M> La Sagrera AV (futura estació)

T04_<R> La Sagrera AV (futura estació de rodalies i AVE)

HUB02

HUB03

HUB05

HUB04

HUB06

HUB07

HUB08

P_PARCS I JARDINS

F01_Camp Municipal Futbol Trinitat Vella

F02_Camp Futbol Bon Pastor

F03_Camp Municipal de Futbol Narcís Sala

F_CAMPS FUTBOL

ES_CENTRES ESPORTIUS

C_CENTRES CÍVICS

B_BIBLIOTEQUES

R_EDIFICIS RELIGIOSOS

S_CENTRES DE SALUT

E_CENTRES EDUCATIUS

E16_Escola Turó Blau

E18_Institut l'Alzina

I_CENTRES INDUSTRIALS

CC_CENTRES COMERCIALS

ME_MERCATS

L_LÙDICS

M_ESTACIONS DE METRO

T_TERMINALS

A_ALTRES EQUIPAMENTS

HUBS (PROJECTE)

HUB02_HUB Nau Monges

HUB03_HUB Nau Sant Andreu

HUB04_HUB Nau Manigua

HUB05_HUB Nau Meridiana

HUB06_HUB Nau Garcilaso

HUB07_HUB Nau Sagrera

HUB08_HUB Bostik

Equipaments Parcs, jardins i places urbans Vies comercials / Superfícies comercialsBuits Urbans
Radi de 5 min a peu

HUB Naus HUBS en superfície



Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016/2017 

GRUP 7 / Paul Bechara, Mireia Magrans SANT ANDREU
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INTERVENCIÓ
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bicis/4 4 caben hi nau, la de 
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major aforament de la nau.
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espai aquest rehabilitar 
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mateixa.
ella suposava que barrera 
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públic transport de mitjans 
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places nombroses de 
disposarà nau aquesta que es 
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EXPLOTACIÓ FORESTAL / VINYA / CONREU DE SECÀ

Riu Llobregat

a Tarragona
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CONREU DE REGADIU 
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CAMINS 
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NUCLI URBÀ

1. Matriu biofísica
Sant Feliu de Llobregat 
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Sant Feliu de Llobregat, de poble a ciutat fragmentada.

Escollim aquest lema per explicar el passat, present i futur d’aquesta ciutat com a  
paradigma del nucli urbà del Baix Llobregat.

Sant Feliu no s’explica sense la vinculació amb el seu entorn. Des dels seus orígens 
ha estat un poble agrícola, situat entre el marge del Riu Llobregat i la Serra de
Collserola....

 

Els horts del Llobregat
Per aprofitar l’aigua i les terres més fèrtils de la llera, tot el sistema 
d’horts se situa al marge del riu on l’orografia, totalment plana, 
permet l’existència d’un sistema de recs i canals que permet 
l’agricultura de regadiu.

Collserola
A la part més alta del municipi, a la Serra de Collserola, la presència
d’aigua és menor per la qual cosa trobem conreus de secà 
com la vinya i activitats derivades de l’explotació dels 
recursos forestals.
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2a. Evolució històrica 
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Sant Feliu de Llobregat, de poble a ciutat fragmentada.

...No obstant a partir del segle XlX i XX aquesta realitat canvia a causa de la industrialització del 
municipi i l’arribada del ferrocarril, la primera gran infraestructura de comunicació del municipi.

Apareixen les primeres indústries i el municipi comença una expansió  urbanística que 
culmina als anys 60 i 80 del segle XX a causa de l’arribada d’onades migratòries.

1946

1956

1986
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2b. Evolució històrica
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Sant Feliu de Llobregat, de poble a ciutat fragmentada.

...  és en aquest context de creixement on començen a aparèixer unes infraestuctures 
necessàries de comunicació que conectes la ciutat amb el seu entorn metropolità a la 
vegada que van causant fractures i espais desconectats dins la trama urbana més pròxima.

Amb  l’expansió del poble a l’altre banda del ferrocarril, aquest passa d’una situa-
ció perifèrica a   una situació central, dividint la ciutat en dos en direcció nord-sud.

El paisatge resultant és un seguint de teixits mal comunicats dins el nu-
cli urbà i arees derivades de l’ús d’aquestes  infraestructures  princi-
palment bosses d’aparcament que ocupen gran  part de l’espai urbà.
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3. Situacions urbano-territorials. Fractures 
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Fractures

A causa del desnivell ascendent en direcció a la
muntanya, el traçat de les infraestructures de comu-
nicació transcorren en sentit longitudinal, per la part 
baixa del municipi i paral.leles al riu.

Les traces originals del poble, camins,  rieres i carrers 
del nucli urbà   així com els eixample dels 
creixements urbans  més recents queden 
dividits o afectats pel pas d’aquestes.
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Movilitat

Actualment les vies de comunicació dins el municipi estan planteja-
des partint de l’ús particular de l’automòbil. Amb dos accessos direc-
tes a l’autopista, el viari urbà principal consta de tres eixos principals 
de comunicació dins el nucli de Sant Feliu: la Crta. de Laureà Miró, 
la Crta. Sansón i la Rambla Marquesa de Castellvell.

Al voltant d’aquesta anella formada per aquestes tres vies, al voltant 
de la via del tren, han proliferat les principals zones d’equipament 
i com a conseqüència directa, la major part d’àrees destinades a 
aparcament del municipi.

D’altra banda, en sentit transversal trobem un seguit de carrers com  
el C/Comerç, C/ Indústria o Joan Maragall que creuen aquesta 
anella  i la comuniquen entre si.
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Aparcament privat 
Superfície: 10.600 m2

Superfície asfaltada
Equipaments

Aparcament públic 
Superfície: 4.360 m2

Superfície asfaltada
Equipaments

Aparcament públic 
Superfície: 2.320 m2

Superfície asfaltada
Equipaments

Aparcament privat
Superfície: 6.525 m2

Superfície asfaltada (subterrani)
Equipaments

Aparcament públic
Superfície: 6.525 m2

Superfície asfaltada
Equipaments

Aparcament públic
6.525 m2

NO asfaltat
Equipaments: 

Aparcament privat
Superfície: 250 m2

Superfície asfaltada (subterrani)
Equipaments

Aparcament públic
6.525 m2

Asfaltat
Equipaments:

Aparcament Z.Blava
Superfície: 150 m2

Superfície asfaltada
Equipaments

Aparcament públic
7.950 m2

Asfaltat
Equipaments:

Aparcament públic
1.280 m2
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Equipaments:
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Aparcament públic 
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Equipaments: 

18

4b . Situacions urbano - territorials. Equipaments 
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P. La Salut

P. Escola Mestral

P. de les Grasses

P. del Cementiri Vell

P.Cementiri Nou

P. Les Teixidores

P. Institut Olorda

P. Marquès de Monistrol

P. Mercadona

P. de l’Estació

P. Lidl

P. Servei de vehicles

P. Samaranch

P. Cal Bertran

P. Trambaix

P. Ricart

P. Antic Camp de futbol

[Exclusivamente para uso académico] 

Equipaments

Barbacoes

Àrea de servei

Cementiri

Esportiu

CAP/Hospital

Educatiu

Cultural

Administració

Estació de Renfe

Administració local

Social

Comercial



[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 

4c. Situacions urbano - territorials. Sistestemes.
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Sistemes 

Identifiquem cinc zones de Sant Feliu on conflueixen diversos 
sistemes urbans i serveis.  

1. HUB de Torreblanca
Estació Trambaix / Crta. Laureà Miró / Rambla Marquesa de Castellbell /      
Parc de Torreblanca/ Punt bicing / Bus Stop / Comerç local  

2. HUB de l’Estació
Estació Renfe / Parc Nadal / Teixit peatonal / Casal de gent Gran / 
Bus Stop 

3. HUB del Roserar
Parc del Roserar/ Riera de la Saltut / Camp de Futbol Municipal /
Cementiri / Bus Stop / Escola Fabregas  / Parròquia St. Joan Baptista

4. HUB Parc Agrari
Parc del Llobregat / Parc Agrari / Carril bici / Comerç local / 
Bus Stop / Escola Falguera

5. HUB d’Europa
Parc d’ Europa / Institut Olorda / Escola Miquel Martí Pol / 
Carril bici / Bus Stop

Les bosses d’aparcament situades en aquests zones de gran 
intercanvi són les més idònies on dur a terme la nostra estratègia.
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5a. Estratègia urbana.
Sant Feliu de Llobregat 
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Estratègies

1. Corregir situacions de fragmentació entre els diferents teixits i sistemes urbans 
2. Reconstruir les continuitats biofísiques entre la Serra de Collserola i el Parc Agrari. 
3. Crear nous espais cívics reformulant aquelles zones monopolitzades com a aparcament de l’automòvil.

1.XARXA DE CONEXIÓ

xarxa existent

intervenció

2. CORREDOR VERD 3. MICROPOLS 

Partint de la xarxa existent de carrers peatonals, carril bici 
i transport públic, allarguem aquests recorreguts per tal 
d’empalmar-los entre si augmentant-ne la seva eficàcia i 
reduir l’ús del vehicle particular dins el municipi i fora d’ell.

Partint de les connexions naturals com la Rie-
ra de la Salut i d’altres de noves, restaurem 
la continuïtat física i biològica entre les àrees 
verdes de Sant Feliu, creant connexions en 
l’eix Collserola-Llobregat i entre el parcs i 
jardins urbans.

Replantegem els pàrquings dins de la xar-
xa de conexió creant nous espais cívics 
recuperats per als ciutadant, dotant-los de 
serveis. 
Segons la seva situació i característiques, 
proposem tres tipologies de micropol:

a. Micropol d’ Intercanvi (IN)
b. Micropol Corredor Verd (CV)
c. Micropol d’Equipament (EQ)
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Micropols 

1. MP d’Intercanvi (IN)
Micropols situats en el Hubs de l’Estació i Torreblanca.  S’anomenen d’intercanvi perquè, situats prop de l’autopista, l’estació de Renfe i Trambaix i gràcies als serveis 
de bicing, car-sharing i parades de bus permeten circular per dins la trama urbana sense utilitzar el vehicle propi a través de la xarxa peatonal i de carrils bici.

2. MP Corredor Verd (CV)
Se situen en el Hubs del Roserar i d’Europa i als ecotons de Collserola i el Parc Agrari. Es connecten entre si, 
i amb la  resta de la ciutat, a través d’un corredor verd que relaciona la ciutat amb el seu entorn natural.

3. MP d’Equipament (EQ)
Situats als Hubs del Roserar, de l’Estació i d’Europa estan vinculats directament a un equipament i per tant al 
seu horari. Es reutilitza la superfície del seu aparcament quan aquest no funciona per a ús ciutadà ampliant així la 
superfície per a les persones de intermitent.

MP d’Intercanvi 

Context Micropols 

MP Corredor Verd

MP Equipament

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

IN

IN
IN

IN
IN

CV

CV CV

CV

EQ

EQ

EQ

EQ
[Exclusivamente para uso académico] 



PROPOSTA HUB DE TORREBLANCA XARXA - CORREDOR VERD

MP d’ Intercanvi 

XARXA + ECOTO CIUTAT-PARC AGRARI 

6a. Actuacions
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Parc de Torreblanca

Av. Montejurra

Av. de la Generalitat

Rambla Marquesa de 

Castellbell

Línia Renfe R1 i R4

Línia Tram baix T4

C. de Josep Ricart
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4,24 3,2 6,09 1,2 3,2 4,241,2
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5 3 9,58 4
4,24 3,2 6,09 1,2 3,2 4,241,2
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PROPOSTA HUB ROSERAR DOT I CAMPRUBÍ 

Secció Rambla Marquesa de Castellebell 
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Cerdanyola del Val les, situada al 

Valles Occidental, és la cinquena 

ciutat més gran de la comarca, amb 

57.543 habitants. 

El terme municipal s'estén entre 

la Serra de Galliners i la Serra de 

Col lserola, al sector meri di anal 

de la comarca del Valles Occiden

tal. 

Limita al sud amb Barcelona, a 

l 'est amb Monteada i Rei xac i Ri -

pol let, al nord amb Barbera del 

Valles, Badia del Valles i Sabade-

11, al nord-oest amb Sant Quirze 

del Valles i a l'oest amb Sant 

Cugat del Valles. 

La xarxa viaria i ferroviaria a 

Cerdanyola del Valles garanteix un 

nivell de connectivitat elevat en 

les relacions metropolitanes. 

A la xarxa viaria destaca la C-58 

i l'AP7/B30, que travessen el mu

ni ci pi. La xarxa de transport 

públic esta formada per: 

-Modes ferroviaris: amb dues esta

cions de les línies R4, R7, R8 i

R12 de Renfe. També arriben els

serveis d'FGC a la UAB i a Bellate

rra.

-Modes viaris: 3 línies d'autobús

urba i 10 interurbanes de les

quals 3 de nocturnes, amb recorre

guts urbans i i nterurbans. Di ns

dels modes vi ari s també hi ha el

taxi que opera de forma integrada

a nivell metropolita.

La mobilitat a Cerdanyola del 

Valles, s'ha analitzat a partir de 

la segmentaci ó del muni ci pi en 6 

zones d'analisi: 

· Zona 1: que compren la UAB, part

del barri de Serraparera, el

Centre Direccional i on s'ubica

l'estació de Rodalies Renfe de

Cerdanyola-UAB.

· Zona 2: amb el barri de Montflo

ri t, el pare de Col lserola i el

Pare Tecnologic.

-Zona 3: que correspon al barri de

la Farigola, i on esta l'estació

de Rodalies Renfe de Cerdanyola.

-Zona 4: on se situa el centre de

la ciutat i els barris de Canale

tes i Fontetes, entre altres.

-Zona 5: que compren part del barri

de Serraparera.

· Zona 6: que correspon a Bel late-
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DISTRIBUCIÓ DELS DESPLA<;AMENTS SEGONS ZONA DE RESIDÉNCIA 

ZONA2 -7.9% 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONA S 

ZONA 6 -4.4% 

DISTRIBUCIÓ DEL DESPLA<;AMENTS SEGONS TIPUS DE RECORREGUT 

CONNEXIÓ 32. 2% 

INTERNS 

EXTERNS 1 2. 9% 

DISTRIBUCIÓ DEL DESPLA<;AMENTS SEGONS TIPUS DE MOBILITAT I MOTIU 

PERSONAL 

OCUPACIONAL 36, 8% 

•Compres •Metge 

63. 1% 

Trebal l 

•Visita amic 

•Passeig 

•Estudis 

•Acompanyar 

• A ltres 

Gestions personals •Oci/diversió 

•Tornada a casa 

DISTRIBUCIÓ DEL DESPLA<;AMENTS SEGONS EL MODE DE TRANSPORT 

TRANSPORT PRIVAT 40. 1% 

TRANSPORT PÚBLIC 

NO MOTORITZAT 52 ,0% 

•Ferroviari Autobús •Cotxe •Moto •Altres •No motoritzat 

O. ESTUDI DEL MUNICIPI
CERDANYOLA DEL VALLES 

39. 9% 

64. 9% 

Els residents que fant més des

plac;amets persona/dia són els de 

les zones 4 (Centre) i 5 (barri de 

Serraparera) mentre que els resi -

dents de les zones 6 (Bellaterra) 

i 2 (Montflori t i Col lserola) són 

els que fan menys desplac;aments 

iiaris. 

La majoria dels desplac;aments són 

interns al municipi de residencia, 

representen el 64,9% de la mobili

tat diaria, encara que els des

plac;aments de connexi ó també són 

significatius, engloben el 32,2%. 

El 2,9% restant, són els desplac;a 

1ents externs al municipi. 

La mobilitat personal predomina 

sobre l'ocupacional: un 63,2% dels 

desplac;aments són originats per 

motius personals i 

la respectiva tornada a casa, i un 

36,8% són generats per motius ocu

pacionals (més la tornada a casa). 

Els residents a Cerdanyola del 

Valles utilitzen, en els seus des

plac;aments diaris, majoritariament 

els modes no motoritzats (a peu o 

bicicleta), amb una quota d'ús del 

52,0%. El transport públic és uti-

1 i tzat en el 7, 9% dels desplac;a 

ments, mentre que el transport 

pri vat té una proporci ó d' ús del 

40,1%. 
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DISTRIBUCIÓ DEL DESPLA<;AMENTS SEGONS TIPUS DE RECORREGUT I MODE DE TRANSPORT 

INTERNS 

CONNEXIÓ 

EXTERNS 

TOTAL 7, 9% 40. 1% 52% 

•Transport públic Transport privat •No motoritzat 

DISTRIBUCIÓ DEL DESPLA<;AMENTS SEGONS ZONA DE RESIDÉNCIA I MODE DE TRANSPORT 

TOTAL 
""

7
..,
, 9

_
%

..__ __ 
40. 1% 52% 

APARCAMENT AL CARRER 

APARCAMENT EN PROPIETAT 

AL TRES 

APARCAMENT AL CARRER 

APARCAMENT EN PROPIETAT 

AL TRES 

O. ESTUDI DEL MUNICIPI
CERDANYOLA DEL VALLES 

•Transport públic Transport privat •No motoritzat 

LLOC D 'APARCAMENT DEL COTXE 

39.8% 

31. 6% 

28.6% 

LLOC D 'APARCAMENT DE LA MOTO 

42 .1% 

32 .1% 

25.8% 

Els modes de transport varien 

segons el tipus de recorregut. 

Per desplac;aments i nterns l' anar a 

peu és el mitja més utilitzat en 

els desplac;aments i nterns. En 

tractar-se de desplac;aments de més 

distancia (connexió), els modes 

motoritzats són majoritaris. 

la mobilitat en vehicle privat és 

la més elevada en desplac;aments 

externs. 

La zona 5 és l'ambit amb la majar 

proporci ó d' ús de modes no moto

ri tzats. En relaci ó al transport 

públic, és a la zona 3 on es fa un 

ús majar d'aquests mitjas. 

Pel que fa al transport privat, és 

a la zona 6 on la quota modal és 

més elevada, mentre que a la zona 

5 l'ús d'aquests mitjans és menor. 

Els residents a Cerdanyola del 

Valles aparquen en destinació el 

cotxe majoritariament al carrer en 

els seus desplac;aments diaris 

(39,8%). 

Pel que fa a l 'aparcament de la 

moto, el lloc principal on les 

aparquen és també al carrer. El 

segueix l'aparcament en propietat 

i, per últim, les al tres zones 

d'aparcament. 
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L’estudi de la mobilitat de Cer-
danyola del Vallès mostra que 
aquest és un municipi on els des-
plaçaments interns no motoritzats 
prenen  una gran importància en la 
població. Aquesta tipologia de 
desplaçament no només és la prefe
rida pels ciutadans a les zones 
més cèntriques del nucli urbà sinó 
que també és la utilitzada per 
arribar a zones de lleure de les 
afores, com el Parc Natural de 
Collserola. 

El municipi gaudeix d’una situació 
privilegiada, tot i que encara hi 
ha marge per a la millora, sobre-
tot a l’hora d’explorar nous iti-
neraris a la zona més occidental 
del municipi. 



1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT

[Exclusivamente para uso académico] 



Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016/2017 

Codis de color: Aparcaments

Codis de color: Estructura urbana

0
1/15.000

100 200 500m

CERDANYOLA DEL VALLÈS GRUP 12 / Aina Camps Alonso, Andrea Viñals Gómez

1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT

a. Plànol aparcaments

Aparcament subterrani

Bosses d'aparcaments

Zona blava

Zona blanca

Viari Metropolità (autopistes) 

Viari Metropolità (tren) 

Base ciutat

Centre Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Rodalies
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Codis de color: Estructura urbana

CERDANYOLA DEL VALLÈS

1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT

Viari Metropolità (autopistes) 

Viari Metropolità (tren) 

Equipaments Culturals

Equipament Educatius

Equipaments  Esglésies

Equipaments Esportius

Equipaments Mercats

Equipaments Sanitaris

Equipaments

Viari Urbà principal 

Viari Urbà secundari 

b. Plànol estructura urbana

Carril Bici

[Exclusivamente para uso académico] 
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1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Codis de color: Estructura urbana

Viari Metropolità (autopistes) 

Viari Metropolità (tren)

Base ciutat

Centre Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Rodalies

Línies interurbanes

Línia 648 (Bellaterra-Moncada)

Línia A4 (Barcelona-Sant Cugat)

Línia A7 (Barcelona-Cerdanyola)

Línia B2 (Sabadell-Ripollet)

Línia B4 (Badia-UAB)

Línia B5 (Sabadell-Ripollet directe)

Línia B7 (Cerdanyola-Rubí)

Línia e3 (Barcelona-UAB)

Línies urbanes

SU1 (Canaletes-Can Coll)

SU2 (Bellaterra-Ajuntament-Can Cerdà)

SU3 (Renfe-UAB-CAP Canaletes)

PA (FGC Bellaterra-Parc de l'Alba)

c. Plànol de busos

[Exclusivamente para uso académico] 
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1. ATLAS DE LA NOVA MOBILITAT

Codis de color: Estructura urbana

Viari Metropolità (autopistes) 

Viari Metropolità (tren) 

Viari Urbà principal 

Viari Urbà secundari 

d. Plànol superposició 

[Exclusivamente para uso académico] 



La superposició dels diferents 
plànols del municipi permet iden-
tificar tot un seguit de nuclis 
d’activitat o micropols. Aquests 
punts es defineixen en base a 
quatre criteris: proximitat a les 
principals vies de distribució, 
proximitatproximitat a infraestructures pú-
bliques, simultaneïtat d’usos i 
connexió al transport públic. 

Els micropols són per definició 
punts de connexió de persones, ac-
tivitats i llocs i, per tant, són 
d’especial importància per a la 
dinamització del municipi. La seva 
interconnexió permet anar encara 
més enllà i connectar diferents 
àmbits,àmbits, dotant l’espai de múlti-
ples nous atributs, 



2. ESTRATÈGIES

[Exclusivamente para uso académico] 



3. ESTRATÈGIES. SYSTEM PARK.
12

La creació d’un System Park potenciarà l’ex-
tensió de la xarxa peatonal cap a zones més 
perifèriques del municipi, on els ciutadans 
trobaran noves o renovades zones de lleure. 
Alhora, aquesta xarxa millorarà la conexió amb 
municipis veïns no només a nivell urbà sinó 
també a nivell ecològic. Aquesta proposta posa 
especialespecial èmfasi en la promoció d’un corredor 
biològic que redueixi l’impacte de les in-
fraestructures sobre el medi ambient. 

Els micropols jugaran un paper fonamental en 
aquesta estratègia ja que permetran absorbir 
el trànsit rodat, gràcies a la presència 
d’aparcaments, i distribuir la xarxa peatonal 
cap a altres tipologies de mobilitat. 

1. RENFE CERDANYOLA 2. RENFE CERDANYOLA-UAB 3. PORTES DE BARCELONA 4. C.C BARICENTR0

1

2

3

4



Parc
del

Riu Ripoll

CERDANYOLA DEL VALLÈS
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3. PROPOSTA

AP-7

RENFE

RENFE

RENFE

AP-7

C-58

C-58

2. RENFE CERDANYOLA-UAB

4. C.C BARICENTRO

3. PARC TECNOLÒGIC

1. RENFE CERDANYOLA

1/1.0001/9.500

Terrassa-Barcelona.
direcció agafar pots punt aquest 

en FGC, dels Vallès del Metro del implantació 
la amb juntament Universitat, la de intalacions 

les amb l'estació uneixi que passera nova 
d'una creacció la seria Universitat Cerdanyola 
Renfe la en proposem que intervenció La 

aparcament de caràcter públic.
un en converssió i Punt El cinemes 

dels l'aparcament de solar del Reinterpretació 
pots agafar direcció Sant Cugat-Montcada.

punt aquest En FGC. dels Vallès del Metro del 
línia nova la de parada d'una creacció la seria 

Cerdanyola Renfe a farem que intervenció La 

Cerdanyola del Vallès.
i Ripollet Vallès, del Badia Vallès, del Barbera 

Renfe i una línia de bus que connecti Sabadell, 
de la línia R-8 (Martorell-Granollers Centre) de 
Baricentro seria la creacció d'una nova estació 

C.C el en proposem que intervenció La 

Natural de Collserola.
Parc el amb d'itineraris xarxa nostra la de 

connexió la millorar objectiu per té direccional 
centre el en proposem que intervenció La 

[Exclusivamente para uso académico] 



3. PROPOSTA
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2. PROPOSTA. MICROPOLS.
12

La passera que actualment connecta 
Cerdanyola del Vallès amb la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona no 
reuneix les condicions òptimes que 
requereix una connexió d’aquest 
tipus, on hi pasen diàriament mul-
titud de persones, pel que consi
derem necessari la creació d’una 
nova passera d’ús exclusiu per a 
vianants i ciclistes. 

La nova passera, situada sobre 
l’estació de RENFE Cerdanyola-Uni-
versitat es presenta com a nou pol 
d’activitats i com a node inter-
connector entre la universitat, el 
municipi i els nous itineraris del 
parc del Centre Direccional que es 
dirigeixen cap a les portes de 
Collserola. 

La creació de dos espais públics, 
en forma de places, a ambdós ex-
trems de la passera permetrà dotar 
l’espai de noves funcionalitats. 
Paral·lelament, la posició elevada 
d’aquestes places permetrà als 
usuaris gaudir d’unes vistes pri-
vilegiades de la cubeta de Vallès. 

Per últim, la proximitat a algunes 
de les vies de comunicació més im-
portants de la comarca juntament 
amb la presència d’institucions 
que generen una gran afluència 
diària, crea la necesitat de fer 
d’aquest punt un element d’enllaç  
primordialprimordial entre diverses tipolo-
gies de transport, facilitant 
l’intercanvi de persones, activi-
tats i temps.



2. PROPOSTA. MICROPOLS.
12

En aquest punt del municipi hi 
trobem una acumulació significati-
va d’equipaments i serveis, espe-
cialment pel que fa a transport 
públic ja que representa un punt 
d’intersecció de diverses línies, 
incloent tren i autobusos.

Actualment, l’aparcament dels Ci-
nemes El Punt, és d’ús restringit 
i el seu accés es troba límitat a 
una determinada franja horària. 
L’eliminació d’aquesta restricció 
permetrà generar nous aparcaments, 
així com diversificar-los (bici-
cletes, punts de recàrrega de 
cotxes elèctrics). D’aquesta 
manera es consolida el primer mi-
cropol amb una clara capacitat per 
absorbir trànsit rodat.  



2. PROPOSTA. MICROPOLS.
12

Els recorreguts per a vianants 
travessen cautelosament el parc i 
es projecten des de la voluntat de 
no creuar, ni interferir, els sis-
temes agrícoles ni els sistemes de 
recorreguts faunístics. Amb aques-
ta finalitat s’utilitzen recursos 
com ara camins de marge,  passare-
l·les, àrees mínimes de descans i 
estada i miradors.

Aquests recorreguts connecten amb 
les noves portes de Collserola si-
tuades prop de la Riera de Sant 
Cugat, on uns indicadors i uns 
aparcaments de bicicletes donen la 
benvinguda als usuaris i els 
animen a iniciar els recorreguts 
queque transcorren pel Parc de Coll-
serola. 

El Centre Direccional representa 
una zona estratègica per al futur 
de Cerdanyola i Sant Cugat del 
Vallès ja que ofereix espais per a 
la ubicació de futures zones ver-
des/espais de leure en continuitat 
amb els espais urbans propers; 
peròperò també per les oportunitats 
que un sector central d’aquestes 
característiques pot oferir en la 
cohesió del municipi, proposant 
elements d’ellaç i continuitat 
peatonal i redefinint els espais 
de límit. 

Els espais verds s’organitzen par-
tint de la idea de mantenir l’es-
tructura pròpia del paisatge va-
llesà i alhora fer-ho compatible 
amb l’ús ciutadà.



2. PROPOSTA. MICROPOLS.
12

És important que el creixement ur-
banístic respecti atributs com la 
connectivitat ecològica. El muni-
cipi de Cerdanyola representa un 
punt clau per a la connexió entre 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 
Collserola. La creació d’un eco
ducte permet trencar la fragmenta-
ció de la matriu biofísica que su-
posen infraestructures viàries.

Altres actuacions que permetran 
potenciar la funcionalitat ecolò-
gica del sistema són el manteni-
ment del mosaic agroforestal a la 
zona central del Centre Direccio-
nal i el manteniment dels marges 
de conreus, el que permet compati
bilitzar la producció amb la con-
servació de la biodiversitat.

Estat actual

Proposta

Es proposa completar la recupera-
ció del camí de la Riera de Sant 
Cugat, ja iniciada amb l’actuació  
al Parc de la Riera Major i que té 
per objectiu enllaçar aquest espai 
amb el Parc de Collserola.

Revegetar els cursos d’aigua, mit-
jançant el moviment de terres i la 
plantació de nous individus, 
permet recuperar i ampliar les co-
munitats de ribera. 





1.1 INTRODUCCIÓ
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Un seguit de connexions entre Barcelona i l’àrea 
metropolitana, així com d’altres recorreguts que 
s’estenen al llarg del territori català teixeixen una 
xarxa de trens i autobusos que arriben fins als 

principals centres de Barcelona.

La capacitat d’un tren és 700 vegades superior al 
d’un vehicle privat.

Barcelona esta connectada per grans 
infraestructures viaries que donen accés al conjunt 

de l’àrea metropolitana i enllaça amb la connexió de 
la resta del país. 

D’entre aquestes destaquen laD’entre aquestes destaquen la AP7 (Que enllaça la 
connexió Girona – Tarragona), la C58 i C16 que 

connecten amb el Vallès i s’estenen fins al Bergeda, 
la C17 que connecta amb el Ripolles i la A2 que 

connecta amb Lleida i arriba fins a Madrid.

La mobilitat en una gran ciutat com Barcelona és un punt clau en la seva estructura i organització. La societat ha crescut amb la idea d’un 
confort en el que el vehicle privat pot deixar-te allà on vols arribar sense tenir en compte altres pilars del confort com la comoditat, el temps 
emprat o bé la salubritat.

A partir d’aquest treball s’elabora un discurs de transformació dels aparcaments de l’eixample tot modificant la mobilitat global que afecta en 
aquesta i, per conseqüent, a la complexitat de la ciutat. Abans, fem una visió general de l’accessibilitat en aquesta.



1.2 CONNEXIONS AMB L’EIXAMPLE
BARCELONA (EIXAMPLE)
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L’eixample juga un paper important dins de Barcelona. Tots els 
seus eixos acaben creuant-la o formant els perímetres d’aquesta, 

fet que ocasiona un transit innevitable tots els dies lectius. 

Aquestes vies van a parar a l’eixample en punts estratègics on hi 
acostuma a haver-hi retencions i aturades. A més a més de ser 
interseccions amb diferents carrers principals, també son estacions 

i parades d’importància, generant les grans portes del districte.



Estació de Sants Plaça Espanya Plaça de les Glòries

Hospital Sant Pau Plaça Catalunya Francesc Macià Plaça Universitat

1.3 LES ENTRADES DE L’EIXAMPLE
BARCELONA (EIXAMPLE)
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L’EIXAMPLE DE BARCELONA

El districte és fruit d’un dels moments més esplendorosos de la història 
de la ciutat, quan es configura definitivament com el motor de la Cata-
lunya contemporània i trenca amb el passat medieval enderrocant les 
muralles a mitjan segle XIX.

Ideada per Ildefons Cerdà per a ser una ciutat igualitària s’en fa com-
plicada la lectura per barris, tot i que en són 6, El fort Pienc, La Sagra-
da Família, la Dreta de l’Eixample, L’Antiga Esquerra de l’Eixample, la 
Nova Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni



Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona (1861) / Ildefons Cerdà. 
“Topografia  del pla de Barcelona que va ser la base sobre la que es va dibuixar el projecte d’eixample de Cerdà.”

Font: ICGS Mapes de Catalunya (s. XVII-XX)
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Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche (1861) / Ildefons Cerdà. 
“El projecte d’eixample de Cerdà, preveia fins a 3 vies en direcció al mar relacionant el districte de l’eixample amb el casc antic, de les que avui només n’ha 
arribat una.”

Font: ICGS Mapes de Catalunya (s. XVII-XX)

2. APUNT HISTÒRIC
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Amb 264.000 habitants, l’Eixample és 
el districte amb un major nombre d’habi-
tants, el 16,4% de la població de la ciutat.

L’índex d’envelliment és el més alt de 
Barcelona, amb una esperança de vida i 
índexs de solitud de la gent gran per so-
bre de la mitjana i una taxa de natalitat 
inferior.

La superfície destinada a activitat pre-
senta una especialització en oficines 
i comerç i el districte concentra el 40% 
dels establiments hotelers, però la més 
baixa ràtio de verd urbà per habitant de 
la ciutat.

Densitat (hab/ha) : 418
Espai verd per habitant: 1,1 m2/hab

Població per edats (%):

Font: Departament d’estadistica, Ajuntament BCN
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2.1 ESTRUCTURA - EQUIPAMENTS I ESPAI LLIURE
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Viari Urbà principal

Viari Urbà secundari

Zones peatonals

197.017   

60.964   

106.584   
A peu + bicicleta

Transport Privat

Transport Públic

Mobilitat de la població resident

Font: Departament d’estadistica, Ajuntament BCN

Un dels principals problemes de l’ac-
tual sistema de mobilitat de l’eixam-
ple, es la contaminació associada al 
vehicle privat per la combustio d’hi-
drocarburs (gasolina, gasoil)

Aquests hidrocarburs reaccionen amb 
l’oxigen i el nitrogen de l’aire i provo-
quen l’emissió de gasos d’efecte hi-
vernacle (CO2, CH4 i N2O), i també 
l’emissió de gasos contaminants, com 
els NOx, les particules, el monòxid de 
carboni (CO) entre d’altres.

Les PM (particulate matter) es gene-
ren per la combustió d’hidrocarburs, 
però també es troben en l’aire per fac-
tors físics com el rodament dels pneu-
màtics per l’abrasió de l’asfalt, pels 
frens dels vehicles, etc.

TRANSPORT

Font: Equipaments per a la mobilitat, upcommons
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BARCELONA (EIXAMPLE)
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Viari Urbà principal

Viari Urbà secundari

Zones peatonals

Espai potencial

Una superilla és una unitat urbana 
més gran que una illa de cases però 
més petita que un barri, amb carrers 
pacificats. Les superilles ens brinden 
l’oportunitat de repensar i regenerar 
Barcelona.

Els objectius són pacificar espais i 
alliberar el trànsit de pas a determi-
nades vies, per tal d’humanitzar-les i 
guanyar-les per l’activitat ciutadana. 
El model superilles organitza la ciutat 
de manera que el vianant és qui té la 
prioritat real, seguit de la bicicleta i el 
transport públic. D’aquesta forma, el 
carrer recupera altres funcions, que 
no només són la de servir als des-
plaçaments.

Això, ens fa pensar, que hi haurà un 
gran nombre de pàrquings afectats, 
els quals veuran disminuir la seva 
ocupació i s’hauran de reformular. Fet 
molt favorable per al nou model de 
ciutat.

Per altre banda, les interseccions inte-
riors es converteixen en espais poten-
cials d’aproximadament 1900 m2

Els espais potencials a l’in-
terior de l’eixample segons 
l’estat actual del planeja-
ment ofereixen una super-
ficie de aproximada de 10 
hectareas.

D’aquesta manera s’acon-
seguiria una superficie 
equivalent al parc de Joan 
Miró o al Parc de la Ciuta-
della.

Xarxa bàsica 50 km/h

Superilles

Estat actual

Xarxa civica 10 km/h

Font: Pla Movilitat BCN 2013-2018. Ajuntament BCN

2.1. ESTRUCTURA - VIARI PROJECTE SUPERILLES
BARCELONA (EIXAMPLE)
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2.1 ESTRUCTURA - PLANEJAMENT VIGENT
BARCELONA (EIXAMPLE)
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483.696

42.015 35.473 46.513 43.732 27.420

Compte
d'Urgell

Aribau Balmes Tarragona Via
Laietana

 Entença

78.597

22.529
28.416

52.653

84.816

56.678

Aragó Mallorca València Gran Via Diagonal Pg. Colom

Aparcament exterior

Aparcament interior - exterior

Aparcament interior

Electrolineres

Benzineres

Volum de trànsit
De les vies amb més intencitat circulatoria
Direcció mar-muntanya

Direcció Besòs - Llobregat

Font: Departament d’estadistica, Ajuntament BCN

Habitants
Turismes

Superficie (km2)

Hab/Turisme
Turismes Km2

Turismes/llar

263.991
95.707
7,5

2,8
12.801,2
0,85

Densitat de turismes 

2.2. ATLES MOBILITAT - APARCAMENTS PÚBLICS
BARCELONA (EIXAMPLE)
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L1 Hospital de Bellvitge / Fondo

L2 Paral·lel / Badalona Pompeu Fabra

L3 Zona Universitària / Trinitat Nova

L4 La Pau / Trinitat Nova

L5 Cornellà Centre / Vall d’Hebron

2.2. ATLES MOBILITAT - METRO
BARCELONA (EIXAMPLE)
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BUS H (Besòs - Llobregat)

Bus V (Mar - Muntanya)

El pla de mobilitat urbana de 
Barcelona, pretén augmen-
tar el nombre d’usuaris de 
transport públic en general 
i del transport públic de su-
perfície en particular.

Això es tradueix en un siste-
ma de línies ortogonals i de 
fàcil lectura pel ciutadà.

També es pretén augmen-
tar la freqüència de pas a 6 
minuts.
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2.2. ATLES MOBILITAT - SUPERPOSICIÓ
BARCELONA (EIXAMPLE)
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3.1 NOVA XARXA DE MOBILITAT
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Els Hubs són els accessos principals de l’eixample des de Barcelona. Per conseqüent son 
els grans punts de connexió on preveiem un seguit d’escenaris amb molt moviment i activitat. 
Es contempla que no residents a l’eixample s’acostin fins al hub per enllaçar una altra 
connexió més senzilla fins al lloc de destí i per tant ha d’incloure dins del seu programa una 
bossa d’aparcament.

CadascunCadascun d’ells ha de garantir l’accés als microhubs propers i facilitar la connexió entre 
altres hubs. És important que s’hi trobi una sèrie de serveis, activitats i oferta de transports 
per escollir quin tipus de mobilitat es necessita. Per fer la funció contraria també seran 
emprats per a persones provinents de l’eixample que volen sortir-ne i poden rebre prestecs 
de car sharing, cotxes de lloguer...

3.2 HUBS
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Actuen com a servei de suport als hub i es situen als voltants de les 
superilles, donant espai per a aparcar els vehicles i així alliberar 
l’interior d’aquestes. En els microhubs d’exterior s’hi situen serveis 
d’aparcament, punts de sharing car i altres serveis compartits amb 
els microhubs d’interior (bicing, bicibox...). 

La principal funció dels microhubs d’exterior és la unió entre els La principal funció dels microhubs d’exterior és la unió entre els 
microhubs d’interior amb els serveis de transport públic per connectar 
amb un altre microhub o bé un hub.

3.3 MICROHUBS D’EXTERIOR
BARCELONA (EIXAMPLE)
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A l’interior de les superilles trobem la última tipologia de microhub. 
Aquestes tenen un caire més veïnal, donat que no tenen grans eixos 
de servei o interès municipal. Tot i així son claus per entendre el 
conjunt i complexitat de tot el funcionament.

Aquests micropols formen la part més bàsica per on un habitant de 
l’eixample pot accedir-hi per transportar-se cap a un micropol exterior, 
un d’altre interior.

TTransformant un espai d’aparcament en un nucli de servei completem 
la xarxa de hubs. Aquests formen la part més bàsica i s’hi trobaran 
elements sostenibles per a la connexió amb microhubs d’exterior o bé 
als mateixos Hubs.

3.4 MICROHUBS INTERIORS
BARCELONA (EIXAMPLE)
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4.1 MODEL D’ESTRATÈGIA PER HUBS
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Una simple actuació pot canviar la visió d’un gran conjunt. Tot i els problemes que s’ocasionen a plaça Espanya, aquesta ja funciona com a 
nexe de mobilitat. Ordenant les activitats i els serveis que ofereix, podem aconseguir canviar aquest nexe a un Hub que funcioni com un 
intercanviador agradable.

La proposta es basa en reorganitzar els autobusos que fan les seves parades en diferents llocs, per tenir-los en un mateix. Aquest fet facilita 
la visió i control dels usuaris amb senyalitzacions. Al voltant de la plaça construir unes marquesines que ajudin a entendre aquest espai com 
a Hub intercanviador i mobilitzador, conduint als diferents espais que es connecten a plaça Espanya.

4.1 MODEL D’ESTRATÈGIA PER HUBS
BARCELONA (EIXAMPLE)
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4.3 MODEL D’ESTRATÈGIA PER MICROHUB D’INTERIOR 
BARCELONA (EIXAMPLE)
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4.4 MODEL D’ESTRATÈGIA PER MICROHUB D’INTERIOR 
BARCELONA (EIXAMPLE)
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Caminar pel carrer i adonar-te que, tot i continuar el teu recorregut, has entrat 
en algun lloc diferent. No ha estat tan sols el paviment el que ha canviat, sinó 
que a l’abast tens la possibilitat d’accedir a un ventall de serveis i activitats, la 
possibilitat d’accedir a un mitjà de transport que et connecti a una xarxa que 
pugui portar-te a qualsevol racó. Aquesta és la sensació que voldríem tenir al 
entrar en un microhub d’interior de superilla.

Això,Això, a més a més del paviment, de les senyalitzacions o de les activitats és 
degut a la introducció d’un nou element amb la capacitat d’albergar aquest 
ventall de recursos. Un espai que esdevé de la transformació d’un aparca-
ment.

En aquest exemple tenim una proposta de reformulació d’un espai d’aparca-
ment que esdevé un seguit d’activitats i serveis.







ESPAI HETEROGENI

El districte de Sants-Montjuïc és el districte que més al sud es troba de la ciutat, a la vegada de ser un dels

més emblemàtics. Està compost de mar, muntanya i història.

Els emplaçaments naturals que l'abracen, els mercats de barri, les places més animades, els teatres més

variats, els museus i les instal·lacions esportives l'han convertit en el lloc on hi predomina la pluralitat.

El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfície de 2.090 hectàrees, que

representa gairebé la cinquena part del terme municipal.

Aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i humana. L'extensió real del

districte és molt inferior si se n'exclouen les zones no habitades, com el port de Barcelona (fig.1), el polígon

industrial de la Zona Franca i bona part de la muntanya de Montjuïc.

Vigilat per l'imponent Montjuïc, un dels seus majors atractius, els vuit barris que conformen el districte

s'estenen als peus de la muntanya, s'endinsen en la plana i baixen fins al mar pel Paral·lel.

A.1 INFORMACIÓ I DADES
BARCELONA-SANTS MONTJUÏC

Urbanística IV Quadrimestre Primavera 2016-2017
GRUP 3 / Júlia Socías, Camila Suaya, Alba Valeros

EL DISTRICTE

UN DISTRICTE AMB IDENTITAT PRÒPIA

L'origen d'aquest districte es troba a l'antic municipi independent de Santa Maria de Sants, que en 1897 es va

annexionar a Barcelona i que al llarg del segle XX va ser incloent les zones de la Bordeta, Hostafrancs,

Sants-Badal, i separats per la Gran via de les Corts Catalanes (fig.2), Montjuïc, amb al barri de Font de la

Guatlla urbanitzat arran de l'exposició de 1929, al Poble-sec i la Marina, fins arribar a ser tal com és coneix

avui dia. Amb aquesta gran extensió, Sants-Montjuïc mostra la varietat dels seus barris, cadascun amb identitat

pròpia, i explica les moltes etapes per les quals ha passat la ciutat. Com a zones industrials, els barris de la

Marina i la Bordeta continuen sent la viva imatge de la cara més obrera de la ciutat, amb antigues fàbriques i

habitatges per a les classes mitjanes i treballadores. Aquí es troba l'antiga fàbrica de Can Batlló, que va

marcar la vida del barri, ara convertida en un centre social i cultural.

A la falda de la muntanya, es desplega el colorit barri del Poble-sec, format per petits carrers i múltiples

cultures.

L'avinguda del Paral·lel, que separa el districte de Sants-Montjuïc de l'Eixample i de Ciutat Vella, és un dels

seus eixos més dinàmics i encara conserva la seva tradició d'oci, amb teatres, bars, ... sales centenàries i

mítiques com El Molino i Apol·lo (fig.4), que encara continuen en peu i més vives que mai.

Els espectacles i les instal·lacions culturals i esportives, així com l'espai natural que suposa el parc de Montjuïc

(fig.5), recullen un dels llegats històrics més importants de la ciutat. Mitjançant els barris que el componen, el

districte de Sants-Montjuïc mostra una de les cares més alegres i populars de Barcelona.

Gran via de les Corts Catalanes

Zona Franca

Marina del
Prat Vermell

La Marina
del Port

Poble
Sec

La Bordeta

Sants

Sants-
Badal

Montjuïc

La font de
la Guatlla

Hostafrancs

Avinguda Madrid

Avinguda del Paral·lel

Ronda Litoral

Ronda Litoral

30.000 habitants

2.090 hectàrees

0.069 hec./per.

Fig.1 Port de Barcelona a principis del s.XX

Fig.2 Gran Via de les Corts Catalanes 1875

Fig.4 Montjuïc. Exposició del 1929

Fig.3 Teatre Molino 1985
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ciutat jardí

alta densitat

indústria

espais verds dividitstorrents existents

morfologia
Esplugues de Llobregat és un 
municipi que té una superfície
de 4,6 km2, i una població
censada de 45.733 habitants.

Forma part de la comarca del
Baix Llobregat, i de lBaix Llobregat, i de l’ Àrea
Metropolitana de Barcelona.

El municipi està delimitat, a 
l’ oest, per Sant Just Desvern i
Sant Joan Despí.A l’ est, 
Barcelona i L’ Hospitalet de 
Llobregat. Al sud, Cornellà
de Llobregat i Hospitalet. I, al de Llobregat i Hospitalet. I, al 
nord, la muntanya de Sant Pere
Màrtir, on comença la serralada
de Collserola.

creixement urbà exponencial
El procés demogràfic d’ Esplugues ha anat condicionat per les
característiques del terreny de la població i del seu entorn. El traçat
de la N-340 va crear dues trames urbanes, on en el nord de la nacio-
nal se situaven els edificis dels antics nobles barcelonins, segones
residències i una trama amb clara tendència a ciutat jardí, amb una
densitat molt baixa. Ddensitat molt baixa. D’ altra banda, al sud, s’ observen sobretot
edificis d’ alta densitat, plurifamiliars. Un clar exemple són el barri
de Can Vidalet o la Plana, amb construccions massives que es van
produir durant els anys 40 i 50, del segle XX. Per últim, en el sector
més sud, durant la dècada dels 60 i posteriors, s’ ha anat establint
indústria al límit amb Cornellà. El polígon industrial és especialment
reconegut per la gran quantitat d’ indústria farmacèutica que hi ha. 

espais verds i topografia
Esplugues té un fort desnivell degut a la proximitat
de la muntanya de Collserola. Les parts superiors,
arriben a una alçada de fins a 250 metres sobre el
nivell del mar, mentres que a les parts més baixes
s’ arriba a una altitud de menys de 50 metres.
Aquest desnivell causa, entre dAquest desnivell causa, entre d’ altres coses, l’ apa-
rició de petits torrents que, quan plou, fan córrer
l’ aigua fins a les parts més baixes. 
Així doncs, la vila té fins a quatre torrents diferents;
el de St Pere Màrtir (!), el de la Moneda (2), el 
d’ Esplugues (3) i el d’ en Ferrer (4).

No obstant aquests torrents, Esplugues disposa
de diferents espais verds.de diferents espais verds. Aquests, degut a diferents
factors, com la creació de la N-340 i posteriorment
la B-23, pateix d’ una falta de connectivitat
que les enllaci entre elles i sigui el pulmor de la 
població.

0. TOPOGRAFIA I ENTORNS

Barcelona

Hospitalet

1

2

3

4

St Just Desvern

St Joan Despí

Cornellà

Collserola

debilitats:
-creixement massiu sense control als anys 50.
-desconnexió degut a infraestructures i topografia
-indústria dins la trama residencial
-terreny dividit pels torrents i infraestructures
-desnivells superiors als 200 metres.



a la ciutat d’Esplugues de Llobregat 
diàriament, en els dies feiners, cada 
persona realitza una mitjana de 3.2
desplaçaments, en total uns 148.000.

d’aquests 148.000 desplaçaments, el 
48 % es realitzen sense sortir del mu-
nicipi, són nicipi, són interns. El 47% són trajec-
tes que connecten Esplugues amb els 
municipis veïns. (Barcelona 45%, 
 L’Hospitalet de Llobregat 17%, Cor-
nellà de Llobregat 12%) inomés el 5% 
restants ón desplaçaments on interve-
nenmunicipis que estàn a fora de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

pel que fa el motiu del desplaçament, 
el 60% tenen una fi personal, mentre 
que el 40% restant dels desplaçaments 
són originats per motius ocupacionals.

els mètodes de desplaçament que uti-
litzen els residents espluguencs són 
els següents: els següents: 

-  no motoritzat (a peu, bici..): 50%

-vehicle privat (cotxe, moto..): 27%

-transport públic (tram/metro 74%, bus, 
taxi...): 23%

zona 2
zona 1

zona 3

zona 2
zona 1

zona 3

zona 1:        95%   4%    1%        

13.300

12.000

6.200
15.200

5.600

zona 2:       100%    -        -       

zona 3:        87%    8%    5%

zona 1       zona 2:     92%    6%    2%

zona 2       zona 3:     79%    14%   7%      

zona 3       zona 1:     80%    3%   17%

desplaçaments entre zones
(nombre de desplaçaments diaris)

fluxos interns de les zones
(nombre de desplaçaments diaris)

desplaçaments

l’hospitalet de llobregat:
de 5.001 a 15.000

altres: 
de 5.001 a 15.000

barcelona: 
més de 15.000

sant just desvern: 
de 1.000 a 5.000

sant joan despí:
de 1.000 a 5.000

cornellà de llobregat: 
de 5.001 a 15.000
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0. BUITS-PLENS i ESPAIS VERDS 

Esplugues de Llobregat
ciutats i espais verds

Barcelona
Sant Just Desvern - Hospitalet de Llobregat

0
1/15.000

100 200 500m

Espais verds (jardins, parcs,etc.)
Parc Natural de Collserola

debilitats:
-bastants espais verds, però mal connectats degut a infraestructures 
com la N-340, la B-23 o la pròpia topografia.



debilitats:
-més equipaments escolars dels necessaris per la població que hi 
ha, degut a que moltes famílies porten els nens des d’ altres pobla-
cions.

-la majoria d’ equipaments esportius i mèdics se situen a la part 
inferior d’ Esplugues.
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4.estructura urbana: MOBILITAT

recorreguts de mobilitat

Viari Metropolità (autopistes)
Viari Metropolità (tren)

Viari Urbà secundari
Viari Urbà principal

0
1/15.000

100 200 500m

Viari parada (tren, trambaix i metro)

44tggrrrrrrrrrrrrr
Autopistes:
Ronda de Dalt (autovia B-20). Sortida 12 al municipi d' Esplugues de Llobregat
Autovia B-23, enllaça amb la Diagonal i amb Molins de Rei
Carretera N-340, enllaça Andalusia i passa per Esplugues abans de desembocar a Barcelona (carrer de Sants)

Trambaix:
línies T-1, T-2, T-3, amb 5 parades: Ca n' Oliveres, Can Clota, Pont d' Esplugues, La Sardana i La Montesa.

Busos:
14 línies de les quals 2 busos interurbans, 3 nits busos i 2 busos interurbans.

Metro:
No hi ha cap parada de metro però alguns dels barris estan molt aprop de parades de metro de L' Hospitalet o Zona Universitària (L3 i L9)

debilitats:
-hi han dues vies que articulen Barcelona a nivell metropolità però 
que divideixen Esplugues, fent que el teixit urbà i verd sigui poc 
permeable.





benjamin
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5.estructura urbana: EQUIPAMENTS, MOBILITAT, PARKINGS, ESPAIS VERDS
0
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Esplugues de Llobregat
Barcelona
Sant Just Desvern - Hospitalet de Llobregat
Espais verds (jardins, parcs,etc.)
Parc Natural de Collserola

pàrking de menys de 50 places
pàrking de més de 50 places
pàrkings subterranis

Viari parada (tren, trambaix i metro)





debilitats
Esplugues és actualment un municipi de pas i connexió entre poblacions del 
voltant, però irònicament, mal connectat internament. La B-23 és una gran 
barrera divisòria que separa la població en dos, però no només a nivell te-
rritorial, sinó també a nivell sociològic i educatiu.
El poble d’ Esplugues sempre s’ ha caracteritzat per la pròpia desconnexió 
entre barris, marcat fortament per la pròpia topografia del lloc, pero també 
degut  al creixement massiu i descontrolat en l’ època de la postguerra, on es 
necessitava mà d’ obra provinent de diferents parts d’ Espanya.

fortaleses
Esplugues és un municipi amb un potencial molt important. És molt proper a 
Barcelona, té la serralada de Collserola a tocar i està molt ben comunicat, amb 
l’ autopista i la nacional. D’ altra banda, té multitud d’ equipaments, ja siguin 
esportius o a nivell escolar.
AA quest fet fa que si s’ aprofiten les existències ja presents, com l’ aprofita-
ment de l’ aigua de Collserola o la gestió d’ horts per part de col.legis Esplu-
gues pugui sortir molt beneficiada. D’ altra banda, hi han pàrkings que poden 
ser entesos com a micropols, si se’ ls articula adeqüadament amb transport 
públic i els equipaments del voltant. Per últim, hi han pàrkings actuals que 
estan en enclaus importants per crear falques verdes, on aquests espais s’ hau-
rien de convertir en parcs, en comptes d’ aparcaments.

oportunitats
les claus per crear una Esplugues més ben articulada recau en entendre les les claus per crear una Esplugues més ben articulada recau en entendre les 
existències com a oportunitats, i no crear de 0. Fer les mínimes intervencions 
per crear el màxim impacte. Entendre la B-23 no com a un espai que separi, 
sinó com a un espai que uneixi les dues Esplugues, ens ajuda a articular les 
trames verdes, que baixen pràcticament des de Collserola i moren al cor del 
municipi. Els micropols serveixen com a espai d’ interconnectivitat ciutadana 
però també com a supraconnectivitat, aquella que és connectada a nivell me-
tropolità. tropolità.  Així doncs, els micropols són entesos com a espai d’ intercanvi, on 
la gent es pot trobar, relacionar, comprar i connectar amb l’ entorn d’ una 
manera sostenible i eficient.

amenaces
Només hi han 6 passos que creuen la B-23 en la totalitat dels 2,2 km d’ Esplu-
gues, fent que només un dels passos sigui només per a vianants.
La població, tot i que està molt pròxima a Barcelona, està quasi incomunica-
da peatonalment. Hi han projectes per connectar les dues poblacions, però 
per diferentes raons, mai s’ acaben de fer.
Les falques verdes, que intenten connectar Esplugues, mai s’ acaben de con-
solidar perquè queden inconexes. Aquestes no tenen un inci i un final clar, 
sinó que comencen a l’ autopista, i moltes acaben en un pàrking. Establir uns 
bons inicis i finals i connectar-les bé és clau i necessari.

porta Bcn, motiu de discussió i de multitud de projectes
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La població, tot i que està molt pròxima a Barcelona, està quasi incomunica-
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per diferentes raons, mai s’ acaben de fer.
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ACCIONS I ARTICULACIONS ENTRE SISTEMES

micropol biodiesel connexió del 
polígon industrial, poblacions del voltant 
i l’ avinguda metropolitana.

avinguda metropolitana és el
passeig peatonal entre Barcelona i els
pobles del voltant.

carril bici arriba fins a la font
de la Mandra, just on comença el
camí de les Aigües.

basses d’ aigua de tamanys 
diversos, acumulen l’ aigua de la 
pluja i la subministren als horts.

horts gestionats per les escoles i 
restaurants propers. Són regats amb gota-
gota provinent de l’aigua de les basses.

km 0 restaurants i escoles pròximes
són els agents que gestionen els horts i
beneficiaris dels seus productes.

extensió diagonal  carril bici i
continuació de les voreres fins al 
final de la diagonal.

micropols

equipaments 

pàrkings convertits en espais verds 

passeig peatonal i bici

micropol elèctric  punt de trans-
ferència de vehicles, alimentació,
bicicletes i el peató. 

eix verd  que uneix Collserola,
el riu Llobregat i el mar Mediterrani
a partir de camins.

falques verdes  vertebracions 
entre Collserola, Esplugues, i par-
kings reconvertits en espais verds.



viari
ll’ entorn i el propi micropol rep un gran fluxe de trànsit rodat per vehi-
cles motoritzats. Principalment els cotxes circulen per l’ avinguda dels 
paisos catalans i també per la nacional. Una gran quantitat de vehicles hi 
passa degut a que des de la B-23, si es vol accedir a la ronda de dalt en 
sentit Llobregat, s’ ha de sortir de l’ autopista, passar per l’ av. paisos ca-
talans i baixar fins a la nacional per després arribar a l’ entrada de la 
ronda. 
Així doncs, és un gran lloc de pas i, per tant, de gran afluència. Aquest és 
un dels motius pel qual s’ hi han instal.lat tants comerços d’ alimentació. 
No obstant aquest fet, entre d’ altres, ha estat que s’ hi ha destinat gran 
part del sòl a aparcaments (taques vermelles), sense deixar pas pels pea-
tons.

peatonal i carril bici
Quasi totes les empreses de l’ illa i equipaments tenen els seus 
espais amb tanques, sense deixar fluir el pas de peatons lliure-
ment. Aquesta obstrucció fa que els peatons hagin de circular 

pràcticament per la perifèria. El carril bici només està present i de 
manera intermitent a l’ av. paisos catalans i no té continuitat.

transport públic
diferents línies de busos i el trambaix ja són presents i molt pròxi-
mes al micropol. 
El transport públic enllaça amb Esplugues però també amb les 
poblacions del voltant, sobretot amb Barcelona.

Escola de l’ Esport
centre Blume
aprofitament
de les instal.lacions
durant els caps
de setmana i 
obertes al públicobertes al públic
per ús recreatiu.

Pàrking Aldi queda quasi
totalment en desús degut
a que no té prou cliantela.
S’ aprofita perquè la gent
pugui deixar el cotxe i 
pugui agafar transport
públic, cotxe elèctric,públic, cotxe elèctric,
caminar i agafar la bici.

Pàrking Renault-Dacia 
les plantes superiors són
usades de pàrking, però
podrien contenir una flota
de cotxes elèctrics carregats
amb plaques solars i que la
gent els pogués fer servirgent els pogués fer servir
i poder deixar el seu vehicle
diesel o gasolina.

Aldi i Mercadona com a entitats d’ alimentació
que doten el micropol de serveis.

Norauto aporta un taller mecànic a la gent
que aparqui al micropol i, mentres

usa el transport 
públic o un cotxe

elèctric, se li fa
el manteniment.

oportunitats; existències i equipaments

actuacions; revalorització i transfiguracio de l’ espai

1; identificació dels espais i els equipa-
ments existents.

L’ espai en planta baixa ocupat per pàrkings 
de les zones comercials i empreses priva-
des obstrueix el fluxe de peatons, fent una 
zona totalment impermeable.

No obstant el potencial és molt gran, degut 
a la proximitat amb el centre d’ Esplugues, 
el pas de la N-340 pel sud, i pel nord l’ au-
topista B-23. 

En realitat és un micropol actualment, amb 
multitud d’ equipaments, simplement s’ ha 
d’ articular millor per permeabilitzar l’ 
entorn i fer-lo més amable, i promoure el 
transport sostenible amb bici, a peu, el 
transport públic i el cotxe elèctric.

2; obertura i permeablització de l’ 
entorn, alliberant-lo de cotxes.

obertura de passos actualment inexistents. 
La zona està totalment sectoritzada, plena 
de tanques i cotxes.

3; els aparcaments de la renault i aldi s’ 
utilitzen com a parkings amb caràcter 
públic.

Qualsevol persona pot estacionar allà, 
pagant un petit import, tipus zona blava o 
abonament mensual.

Les empreses privades que cedeixen part Les empreses privades que cedeixen part 
del seu espai poden deixar els seus cotxes 
de forma gratuïta.

4; instal.lació de plaques solars.

Es col.loquen plaques solars damunt dels Es col.loquen plaques solars damunt dels 
aparcaments per tal de captar energia i 
poder carregar la flota de vehicles elèc-
trics subministrada per el mateix conces-
sionari renault. D’ altra banda, les ma-
teixes plaques fotovoltaiques aporten 
ombra pels cotxes.

També s’ instal.len plaques solars en l’ 
espi públic, per tal de recaptar energi per 
l’ enllumenat i altres xarxes de servei ne-
cessàries.
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Accions; micropol elèctric



viari
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sentit Llobregat, s’ ha de sortir de l’ autopista, passar per l’ av. paisos ca-
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No obstant aquest fet, entre d’ altres, ha estat que s’ hi ha destinat gran 
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a que no té prou cliantela.
S’ aprofita perquè la gent
pugui deixar el cotxe i 
pugui agafar transport
públic, cotxe elèctric,públic, cotxe elèctric,
caminar i agafar la bici.

Pàrking Renault-Dacia 
les plantes superiors són
usades de pàrking, però
podrien contenir una flota
de cotxes elèctrics carregats
amb plaques solars i que la
gent els pogués fer servirgent els pogués fer servir
i poder deixar el seu vehicle
diesel o gasolina.

Aldi i Mercadona com a entitats d’ alimentació
que doten el micropol de serveis.

Norauto aporta un taller mecànic a la gent
que aparqui al micropol i, mentres

usa el transport 
públic o un cotxe

elèctric, se li fa
el manteniment.

oportunitats; existències i equipaments

actuacions; revalorització i transfiguracio de l’ espai

1; identificació dels espais i els equipa-
ments existents.

L’ espai en planta baixa ocupat per pàrkings 
de les zones comercials i empreses priva-
des obstrueix el fluxe de peatons, fent una 
zona totalment impermeable.

No obstant el potencial és molt gran, degut 
a la proximitat amb el centre d’ Esplugues, 
el pas de la N-340 pel sud, i pel nord l’ au-
topista B-23. 

En realitat és un micropol actualment, amb 
multitud d’ equipaments, simplement s’ ha 
d’ articular millor per permeabilitzar l’ 
entorn i fer-lo més amable, i promoure el 
transport sostenible amb bici, a peu, el 
transport públic i el cotxe elèctric.

2; obertura i permeablització de l’ 
entorn, alliberant-lo de cotxes.

obertura de passos actualment inexistents. 
La zona està totalment sectoritzada, plena 
de tanques i cotxes.

3; els aparcaments de la renault i aldi s’ 
utilitzen com a parkings amb caràcter 
públic.

Qualsevol persona pot estacionar allà, 
pagant un petit import, tipus zona blava o 
abonament mensual.

Les empreses privades que cedeixen part Les empreses privades que cedeixen part 
del seu espai poden deixar els seus cotxes 
de forma gratuïta.

4; instal.lació de plaques solars.

Es col.loquen plaques solars damunt dels Es col.loquen plaques solars damunt dels 
aparcaments per tal de captar energia i 
poder carregar la flota de vehicles elèc-
trics subministrada per el mateix conces-
sionari renault. D’ altra banda, les ma-
teixes plaques fotovoltaiques aporten 
ombra pels cotxes.

També s’ instal.len plaques solars en l’ 
espi públic, per tal de recaptar energi per 
l’ enllumenat i altres xarxes de servei ne-
cessàries.

porta Bcn, motiu de discussió i de multitud de projectes

2. PORTA BCN

font: diari El Pont D’ Esplugues

font: Estudi Xavier Vancells 

porta Bcn, motiu de discussió i de multitud de projectes

2. PORTA BCN

font: diari El Pont D’ Esplugues

font: Estudi Xavier Vancells 

Accions; micropol elèctric



l’ avinguda dels països catalans 
és l’ entrada principal d’ Esplugues, 
venint des de Barcelona. L’ avingu-
da es converteix en un eix peato-
nal/bici en la seva vorada. Així 
doncs, passa a ser una plataforma 
única on circulen peatons, bicis i 
puntualment, vehicles d‘ emergèn-
cia i càrrega i descàrrega per tal d’ 
accedir directament als edificis adja-
cents.
Se suprimeixen tots els aparca-
ments de vehicles en els laterals 

equipaments
espais verds
carril bici i pas peatonal
pas vehicles
trambaix

aparcament
aldi

aparcament
renault

av. països
catalans

St Mateu

pavelló
Escola de 
l’ Esport

escola
Pere
Vergés

aparcaments

e. 1.2000
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abans i després del micropol elèctric. Fent un espai urbà en planta
baixa molt més amable i transitable pel peató, on té fàcil accés a 
tots els equipaments. Els vehicles tenen una entrada discreta i s’ 
acumulen en alçada en els dos pàrkings ja existents.

alliberament de l’ espai urbà
per fer instal.lar plaques solars,
equipaments i espai verd

l’ avinguda dels països catalans 
és l’ entrada principal d’ Esplugues, 
venint des de Barcelona. L’ avingu-
da es converteix en un eix peato-
nal/bici en la seva vorada. Així 
doncs, passa a ser una plataforma 
única on circulen peatons, bicis i 
puntualment, vehicles d‘ emergèn-
cia i càrrega i descàrrega per tal d’ 
accedir directament als edificis adja-
cents.
Se suprimeixen tots els aparca-
ments de vehicles en els laterals 

equipaments
espais verds
carril bici i pas peatonal
pas vehicles
trambaix

aparcament
aldi

aparcament
renault

av. països
catalans

St Mateu

pavelló
Escola de 
l’ Esport

escola
Pere
Vergés

aparcaments

e. 1.2000
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grans vorals desaprofitats 
al llarg de tot el recorregut
de l’autopista per a salvar el 
desnivell entre aquesta i la 
cota de la ciutat. (en alguns
punts de fins a 8m).

carrers on dóna la sensació de 
‘cul de sac’ ja que van a morir
a la intersecció amb l’autopista
i aquí queden tallats.

llargs trams (fins a 1 km) amb
impossibilitat de travessar la 
B-23 per creuar a l’altra banda
de la ciutat

Clara separació 
entre l’autopista
i la ciutat per bar-
reres degut a la 
contaminació 
ambiental i acús-
ticatica. (velocitat dels 
cotxes de 80 km/h).

anàlisi de la situació existent

proposta de millora: avinguda metropolitana

Incorporació a la B-23 per St.
Joan Despí. A partir d’aquí
l’autopista queda a una cota
superior durant totel seu recor-
regut dins de la ciutat.

detall incorporacions peatonals

pendent poc prounciat

pendent poc prounciat

 5     10                              50                      m

-es crearan un seguit d’incorporacions, tant peatonals com de vehicles al llarg de 
tot el recorregut de l’avinguda aprofitant la gran dimensió dels vorals que salven
el desnivell entre la cota de l’autopista (més elevada) i la cota de la ciutat.
-passos de vianants per creurar al llarg de tota l’avinugda.
-limitació màxima dels vehicles a 50 km/h per a reduïr la contaminació.

gran nombre de passos i ponts per a 
creurar a la l’altra banda de la ciutat.

l’ avinguda metropolitana
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a

a: diagonal

horts tram

universitats

metro

club esp.
Polo

esports
UB

complex
esp. L’ Hmicropol

elèctric

nou passeig connectador

passeig existent

la continuació de la diagonal arriba fins a Esplugues, aprofi-
tant les existències dels vorals, aixemplant-los on és necessa-
ri, i fent talusos naturals per tal de treure el màxim partit d’ 
allò ja existent i creat prèviament.
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Incorporació a la B-23 per St.
Joan Despí. A partir d’aquí
l’autopista queda a una cota
superior durant totel seu recor-
regut dins de la ciutat.

detall incorporacions peatonals

pendent poc prounciat

pendent poc prounciat

 5     10                              50                      m

-es crearan un seguit d’incorporacions, tant peatonals com de vehicles al llarg de 
tot el recorregut de l’avinguda aprofitant la gran dimensió dels vorals que salven
el desnivell entre la cota de l’autopista (més elevada) i la cota de la ciutat.
-passos de vianants per creurar al llarg de tota l’avinugda.
-limitació màxima dels vehicles a 50 km/h per a reduïr la contaminació.

gran nombre de passos i ponts per a 
creurar a la l’altra banda de la ciutat.

l’ avinguda metropolitana



El pas per l’ Hospitalet Nord 
és la continuació del carril 
bici ja existent, però que va 
ser inacabat. Així doncs, es 
connecta amb la diagonal tot 
vorejant les instal.lacions es-
portives de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona. 
 

El passeig de la diagonal con-
tinua fins a topar amb la 
ronda de dalt. Allà passa per 
sota d’ ella i continua fins al 
trencall on s’ incorpora al la-
teral (com es veu en les imat-
ges inferiors) i arriba a Esplu
gues de Llobregat.

pas per l’ Hospitalet
Nord

pas per l’ Hospitalet Nord

pas per ronda de dalt

pas per sota ronda de dalt; abans i després

trencall horts / B-23; abans i després

pas per  ronda de dalt

trencall horts/ B-23

Barcelona
Hospitalet Nord

pas per sota ronda de dalt
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mercat municipal
La Plana

escola 
Folch i Torres

Institut públic
Severo Ochoa

ajuntament

col.legi
Alemany

obertura
pas soterrat

a

b
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col.legi Alemany

Highlands School

restaurant
tres molinos

Escola Isabel
de Villena

basses/
dipòsits 

horts

carril bici fins a 
font de la Mandra

Escola Garbí Pere
Vergés

basses/dipòsits aprofitant
l’aigua dels torrents

espais lúdics per als horts
i el conreu de proximitat
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