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INTRODUCCIÓ

Coneguda per tothom la naturalesa perifèrica que el barri 
arrossega des dels seus inicis, avui en dia, però, ens trobem 
davant d’un Raval ple de contrastos on la simultaneïtat del 
seu caràcter perifèric i la centralitat física –centre històric de 
Barcelona– i alhora la nova centralitat cultural i institucional que 
acull, esdevé un tret distintiu del barri. 

Les múltiples intervencions que s’han dut a terme en els 
últims	anys,	exemplifiquen	l’esforç	de	la	ciutat	per	renovar	
la imatge demacrada i perifèrica del barri i potenciar-ne la 
diversitat.	Contrària	a	la	simplificació	genèrica	a	la	qual	s’havia	
objectiualitzat el Raval –en referència a dinàmiques i patrons de 
comportament social que el caracteritzaven– el xoc del barri més 
degradat amb l’entrada de nova activitat, la regeneració del teixit 
envellit i pluralitat d’usuaris i models de conducta dins del barri, 
impedeixen la reducció genèrica d’aquesta complexitat. L’aparició 
de noves formes d’economia atretes pels nous equipaments i la 
intensitat d’activitat que generen a l’espai públic,  la multiplicació 
d’obertures, situació de contacte, cantonades i passatges dins del 
Raval, ha generat efectes imprevisibles inicialment que  brinden 
l’oportunitat de reconsiderar el barri del Raval com un tot.

Arrel de la participació del workshop internacional Streetscape 
Territories: Espaces of Inclusion, l’experimentació i immersió 
personal en les complexes dinàmiques del Raval obria tot 
un seguit d’interrogants entre la relació de les formes de 
comportament	sociològic	i	antropomòrfic	i	els	espais	i	estructures	
urbanes en les quals es desenvolupen. La proximitat física a la 
realitat del barri permetia analitzar percepcions subjectives de 
diferents	sectors	del	Raval,	identificar	conductes	dins	de	l’espai	

públic	i	maneres	d’apropiació	de	l’espai	col•lectiu	que	haguessin	
restat inapreciables sense participar de l’activitat del Raval. 
Aquestes primeres aproximacions en l’experimentació de l’espai 
col•lectiu	al	barri	i	la	reflexió	sobre	l’anàlisi	de	la	capacitat	de	la	
transformació	física	com	a	factor	d’intensificació	de	l’espai	públic	
són els punts d’arrencada d’aquest treball d’investigació.

Desvelar	les	inèrcies	heretades	de	la	configuració	històrica	del	
Raval, analitzar la repercussió de les intervencions recents en la 
utilització	de	l’espai	públic	i	el	comportament	social,	identificar	
aquelles estructures urbanes que afavoreixen conductes d’ús i 
apropiació	de	l’espai	col•lectiu	concretes	i	detectar	aquells	sectors	
del	barri	amb	inèrcies	particulars	definitòries	d’identitat	pròpia,	
persegueixen	detectar	–a	traves	de	la	síntesi	gràfica–	noves	
relectures del barri que apuntin a futures estratègies d’intervenció 
a	partir	de	les	experiències	fins	ara	recollides	al	Raval.	
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Des del seu origen, el Raval de Barcelona ha mantingut un cert 
caràcter perifèric dins del centre històric de la ciutat. Com el seu 
nom àrab indica rábad -espai al marge o fora de muralles- ha sigut 
un territori caracteritzat per a allotjar tots aquells usos, activitats 
i poblacions que la ciutat compacta no podia o no volia absorbir 
dins de les seves muralles. Entendre el creixement i l’evolució del 
Raval passa per estudiar també La Rambla com a eix vertebrador 
del casc antic, condicions de la qual esdevenen inexorables per al 
reconeixement de la Ciutat Vella com a unitat. L’anàlisi actual del 
barri,  tant en la seva morfologia urbana com en les dinàmiques 
socials que hi intervenen, no pot deslligar-se del procés de històric 
de formació i de les transformació urbanes posteriors.

RAVAL D’EXTRAMUR

Rieres,	llacunes	i	estanys	configuraven	el	territori	del	Raval	
quan nombrosos assentaments extramurs creixien fora de la 
muralla romana de la ciutat. La Rambla com a frontera natural  
impossibilitava la consolidació de viles més enllà de la riera, 
només	s’estenien	les	principals	vies	de	comunicació	i	comerç	
amb altres ciutats. El caràcter de la riera com a límit no va 
desaparèixer amb la construcció de la segona muralla de la ciutat, 
sinó que esdevingué barrera militar i abocador de Barcelona i, que 
per proximitat, s’expandia al Raval. El terreny comprès entre la 
Rambla	i	Montjuïc	esdevenia	un	espai	al	marge	que	començava	
a marcar el seu caràcter. L’activitat agrícola era la principal 
del	territori,	però	l’emplaçament	de	grans	equipaments	que	no	
tenien cabuda a l’interior de les muralles –monestirs, convents, 
les necròpolis de la ciutat, hospitals, orfenats, escorxadors, 
indústries... – i totes aquelles activitats clandestines prohibides 
dins de les muralles –jocs, rifes, prostitució...– marcaven el 
caràcter de servitud i dependència que el Raval encara arrossega 
respecte el barri Gòtic.

Tot i que la urbanització de la Rambla va permetre deixar enrere 
l’aspecte de suburbi de la riera per a ser reconèixer com a part 
noble	de	la	ciutat	–no	com	a	l’esquena	que	fins	aleshores	s’havia	
considerat– la impermeabilitat de la muralla entre ambdós 
costats no va permetre la renovació i creixement del Raval. Sinó 
que tota l’activitat de La Rambla com a “darrera” de la ciutat 
fou traslladada al Raval. Ara bé, la segona muralla de la ciutat 

consolidà els antics camins que travessaven els camps de 
conreu en direcció a la Rambla. Les inicials vies hortolanes van 
aprofitar	les	voreres	de	camins	que	sortien	de	la	ciutat	per	la	part	
occidental	per	a	créixer	i	assentar	els	seus	traçats	tot	i	la	lenta	
urbanització que caracteritzava a la zona. Aquestes són de les 
primeres	estructures	urbanes	que	s’identifiquen	al	Raval,	on	la	
morfologia d’aquests camins continua tenint una clara influència 
en el funcionament i organització interna del barri.

La construcció de la tercera muralla que encerclà la zona del 
Raval,  no comportava, una vegada més, la integració del barri 
a la ciutat. El territori del Raval seguia servint a la ciutat, la 
seva	finalitat	era	albergar-hi	els	serveis	i	oficines	molestos	per	
a Barcelona però necessaris per al seu funcionament. És més, 
gairebé	com	si	la	ciutat	volgués	marcar	la	seva	desconfiança	vers	
el	Raval,	la	vella	muralla	de	les	Rambles	no	es	va	substituir	fins	a	
segles després a l’aixecament de la tercera muralla de la ciutat. El 
Raval	creixia	entre	muralles.	I	aquest	sentiment	de	desconfiança,	
com diu Carles Soldevila “es diria que li ha marcat un caràcter que 
encara és perceptible”.1

1     Asia, Ferran i Vidal, Mei. El Raval. Un espai al marge. Ed. Base, 1a ed. Juny 2011, 
Barcelona. p. 58. 

CONTEXTUALITZACIÓ 
HISTÒRICA I INTERVENCIONS
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CREIXEMENT DEL BARRI

La	urbanització	del	barri	del	Raval	fins	a	mitjans	del	segle	XVIII	
havia estat feble, irregular en el temps i sense planejament. 
L’estructura interna evolucionava principalment en funció del 
habitants –el creixement de població o l’arribada d’immigrants 
a la ciutat en busca de feina o de protecció de les muralles– i 
de l’activitat econòmica que assegurava la subsistència de 
Barcelona. A conseqüència de la gran expansió econòmica i 
demogràfica	del	primer	quart	del	segle	XIX–on	es	multiplica	per	
quatre la població– i l’augment de població arribada a treballar 
a les indústries, la ciutat creix ocupant les hortes i espais sense 
edificar	que	encara	quedaven	dins	de	les	muralles.	Fugint	de	
l’estat de cogestió insalubre que caracteritzava el barri Gòtic, 
la ciutat va anar omplint massissament la banda ponen de la 
Rambla consolidant el teixit urbà de la major part del barri del 
Raval.	La	fisonomia	del	barri	passava	del	conreu	al	creixement	
de cases gremials situades a les vies principals d’accés a la 
ciutat,	les	desigualtats	entre	la	zona	nord	i	sud	començaven	a	
fer-se palpables. El creixement suburbà del Raval es concentrava 
a la part nord del barri amb habitatges d’una sola crugia 
perpendiculars als carrers, estructura encara de forta presència al 
barri. En canvi a la zona sud, les construccions desvinculades del 
món rural presentaven un creixement més dispers i estructurat 
seguint els camps de cultiu, monestirs i convents. Aquesta El 
contrast entre la zona sud –pobre, degradada i més dispersa en 
el territori– i la nord –més noble i compacte– s’anirà consolidant 
fins	a	l’actualitat.

L’assentada consolidació de la Rambla com a eix lúdic i noble de 
la ciutat on s’hi havia instaurat teatres, mercats i palaus nobles, 
va afavorir el creixement d’un eixample del Raval proper a aquest 
carrer. La urbanització i obertura de carrers amples de la zona 
es va caracteritza per la construcció de cases senyorials de 
tipologies més benestants, on hi ha una certa preocupació per a la 
composició	exterior	de	la	façana,	amb	balcons,	cornises	i	galeries.	
La	repetició	del	tipus	al	llarg	del	carrer	formalitza	una	edificació	
contínua. Els pisos, generalment de lloguer i de dos habitatges 
per replà, es desenvolupen en plantes allargades de diferents 
distribucions	i	models	en	funció	de	l’amplada	de	l’edificació	i	amb	
possible introducció de patis buscant una adequada ventilació de 
totes les estances.

Tot i la construcció d’aquests eixamples més benestants, el 
barri	continuava	identificant-se	com	a	perifèria	de	la	ciutat.	
L’indiscutible límit que suposava la tercera muralla per la 
zona nord i est i el caràcter de la Rambla que no aconseguia 
estendre’s i arrelar cap a l’interior del Raval, feien del barri un 

territori estanc tancat sobre si mateix. I l’enderroc de la tercera 
muralla	i	la	urbanització	de	les	rondes	–definint	els	nous	límits	
del barri– tampoc va transformar aquest caràcter introspectiu. 
Un front nou de cases al lloc de les muralles i els glacis que les 
envoltaven	configuren	la	pell	de	contacte	amb	el	nou	eixample.	
Però	l’aixecament	d’aquestes	illes	de	cases,	d’alçades	superiors	
a les del Raval, deixen el barri en segon pla respecte les rondes 
emfatitzant l’encerclament que ja el caracteritzava, convertint-lo 
en un nucli cada vegada més degradat i introspectiu.

Plànol de Barcelona de 1714, Joseph Cardoso   



5

Plànol de Barcelona de 1842, José Mas i Vila   Plànol de Barcelona de 1862, Miquel Carriga i Roca  Plànol de Barcelona de 1891, Pere Garcia Fària   
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traumàtiques pel barri i més llargues en el temps– les actuacions 
sobre	solars	buits	o	rehabilitacions	d’edificacions	existents	
poden tenir grans repercussions dinàmiques internes arrelades 
del barri. La construcció de d’equipaments de nova planta per a 
ús	dotacional	o	la	transformació	d’edificis	ja	existents,	moltes	
vegades en solars d’antics equipaments religiosos o penitenciaris, 
cerquen dotar al barri d’infraestructures –de diferents escales 
d’influència– per millorar-ne la qualitat de vida. La manca 
d’instal•lacions,	les	males	condicions	higièniques	dels	habitatges	
i l’envelliment i empobriment general del teixit residencial del 
Raval,	són	els	factors	principals	de	l’aparició	d’edificis	de	nova	
planta –habitatges socials– o d’importants renovacions –totals o 
parcials–	de	fragments	edificats.

La síntesi de bona part d’aquestes actuacions en els darrers anys 
es troba plasmada en l’anàlisi que Joan Busquets realitza sobre la 
Ciutat Vella de Barcelona –recollida a la publicació Barcelona: un 
passat amb futur. De forma arqueològica recull en cinc períodes 
de construcció i transformació urbana del casc antic des del 
1842-2000. La superposició de les actuacions d’aquests 150 anys 
suposa una taca molt considerable al nucli històric de la ciutat. I 
en el cas concret del Raval, on la major part d’intervencions s’han 
dur	a	terme	des	d’inicis	del	segle	XX,	comporta	que	més	d’un	terç	
de la seva superfície s’ha construït o reconstruït, amb creació de 
nous espais, carrers o places, intervenint en les preexistències o 
de nova implantació, en els darrers cent anys. 

Els dos plans de major repercussió en les inèrcies socioculturals 
i estructures urbanes del Raval –del Seminari al Liceu i el  Raval 
Central– utilitzen mètodes d’intervenció diferents i segueixen 
objectius concrets en cada un dels casos, però comparteixen 
la preocupació d’aconseguir consolidar recorreguts verticals 
que travin l’estructura urbana del Raval i en permetin una millor 
connexió tant interna com amb l’entorn immediat. Planejaments 
anteriors com les actuacions proposades per Cerdà al 1859, 
les plànols de Baixeres al 1888 o Darder al 1918 esbotzaven 
transformacions del centre històric obrint noves vies de 
comunicació vertical. Afegir la preocupació present en tots dos 
plans de regenerar dinàmiques del barri amb l’entrada de nous 
usos i activitats complementàries a les preexistents.

Del Seminari al Liceu

Situades a la zona nord del Raval, les intervencions que 
transformen la zona sorgeixen principalment per la necessitat 
d’assignar	nous	usos	a	edificis	representatius	del	casc	antic	que	
estaven buits o les seves activitats havien quedat obsoletes. Per 

TRANSFORMACIÓ I INTERVENCIONS URBANES

Les actuacions del casc antic de Barcelona no segueix ni 
planejaments de grans transformacions urbanes, com va ser el 
Paris de l’equip de Haussmann, ni extensos projectes sectorials 
que reformulen el casc antic, com el cas de les ciutats de Viena o 
Milà. La transformació urbana de la Ciutat Vella s’ha caracteritzat 
per intervencions fetes de fragments, des d’una escala menor 
i en forma de conglomerat de dimensions múltiples que, molt 
probablement, en l’actualitat sigui un dels seus atributs. Les 
actuacions	al	Raval,	generalment	puntuals,	afronten	l’esforç	
de reestructuració urbana, esponjament del teixit i millora del 
deteriorat espai públic i privat, rehabilitació d’ equipaments 
obsolets	que	permetessin	millorar	els	importants	dèficits	
infraestructurals	del	barri	i	millora	dels	habitatges	deficients.	
Transformacions que afavorissin la relocalització de capital 
privat,	l’emplaçament	de	nous	usos	lligats	al	sector	terciari	i	una	
important revalorització de l’habitatge. 

Les intervencions enfocades al descongestionament del saturat 
teixit i la millora de la connexió interna del Raval són múltiples 
i diverses, tant pel que fa a l’element urbà en el qual intervenen 
com en les dimensions i repercussions que generen. I es podrien 
classificar	en	dos	grups:	els	que	suposen	un	canvi	físic	al	
barri –treballen des de l’enderroc o supressió de part del teixit 
edificat–	i	els	que	en	regeneren	les	inèrcies	–construeixen	en	
solars	no	construïts	o	rehabiliten	edificacions	existents.	De	les	
dues actuacions més rellevants dutes a terme al Raval –les 
quals transformen la estructura interna del barri i la i la relació 
del mateix dins de la ciutat– cadascuna d’elles segueix un dels 
mètodes d’actuació exposats. El planejament del Seminari al 
Liceu –zona nord– és el resultat de la consolidació d’una nova 
continuïtat dins del barri a partir, en gran mesura i amb algunes 
excepcions,	de	la	rehabilitació	i	canvi	d’ús	d’edificis	existents.	
Mentre que el Pla Central del Raval ¬–centre i sud del barri– 
genera una nova verticalitat i esponjament del teixit residencial 
per l’enderroc d’illes d’habitatges.

La major part d’intervencions basades en l’enderroc de 
peces urbanes tenen per objectiu la regeneració del mateix. 
L’obertura de carrers es caracteritzen com fractures d’enderrocs 
lineals dins del teixit urbà i permeten la construcció de noves 
tipologies	edificatives	que	definiran	els	fronts	del	nou	eix	de	
comunicació. També les reculades –endarreriment el front 
edificat–	persegueixen	aconseguir	una	major	amplada	de	carrer,	
l’entrada de llum i aireig de la zona. Encara que l’impacte físic 
sobre l’estructura urbana del barri sigui més notable en les 
intervencions anteriors –que generalment també resulten ser més Foto aèria del Raval, 1983.   
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donar suport consolidar l’entrada de noves dinàmiques que el 
canvi d’ús de grans peces comporta, es projecta tot un seguit 
d’equipaments al voltant que enllacen espai públic i semi-
públic	qualificant	el	buit	com	un	continu	i	únic	conjunt	d’espai	
urbà. Es rehabilità la Casa de la Caritat que alberga el CCCB, es 
construí	el	MACBA,	la	Facultat	de	Geografia	i	Història	de	la	UB,	el	
convent	dels	Àngels	és	la	seu	del	FAD,	l’antic	Hospital	de	Santa	
Creu	esdevingué	una	biblioteca	pública,	la	creació	de	la	plaça	
Caramelles	definida	en	els	seus	límits	per	nous	habitatges	són	
algunes de les transformacions d’aquest pla. És indiscutible 
l’esforç	que	la	ciutat	dedica	a	la	transformació	del	Raval,	dotant	
el barri de serveis i dotacions pels locals d’escala menuda 
però també treballant amb l’arribada d’activitats d’influència 
metropolitana. 

La relació entre les grans peces i l’espai públic immediat és on 
rau part de l’interès de la proposta. Es crea un sistema d’espais 
buits, de dimensions i característiques diverses, estretament 
lligats a les activitats i entrades d’aquests nous equipaments o 
als espais que permeten la comunicació entre ells. La lectura 
seqüencial d’aquests espais públics –que també poden ser llegits 
de	forma	independent	i	unitària–	identifica	nous	recorreguts	
interns al Raval que milloren la permeabilitat vertical del barri. 
Molt	diferent	a	les	actuacions	que	fins	ara	s’havien	fet	a	la	Ciutat	
Vella per emfatitzar o millorar una direcció del teixit urbà –com és 
el	cas	de	l’obertura	del	carrer	Ferran,	horitzontal,	o	Via	Laietana,	
vertical–	la	verticalitat	no	passa	per	la	creació	d’un	eix	de	traça	
rectilínia	de	límits	identificables	en	els	plans	de	façanes.	Sinó	que,	
reduint	l’impacte	físic	de	la	intervenció	sobre	l’edificació	existent,	
la	unitarietat	de	la	intervenció	s’identifica	en	la	continuïtat	
espacial del buit recolzat per la intensitat dels usos dels paquets 
que	l’acompanyen.	És	a	dir,	reconèixer	una	nova	traça	intrínseca	
al barri, que tot i suportar activitats diverses i tenir seccions, 
dimensions i graus de privacitat diferents, es percebi com un 
sistema únic. 

Els nous buits generats, d’escala proporcionada als serveis i 
dotacions	als	quals	acompanyen	i	de	dimensions	força	majors	
als	fins	aleshores	existents	a	la	ciutat	històrica,	permeten	
l’esponjament del congestionat teixit residencial a la vegada que 
aconsegueixen crear espais de transició entre l’eixample i el casc 
antic. És molt característica la percepció espacial de l’interior del 
Raval on la llum no arriba a terra, les cantonades són punts de 
trobada, decisió i conflicte, les seccions del carrer són esveltes 
i	on	el	cel	queda	retallat	pels	límit	superior	dels	edificis.	I	encara	
és més evident en els seus límits, on la penombra i estretor dels 
carrers contrasten amb les grans avingudes lluminoses i amples 

de l’arribada de l’eixample. L’extrem nord de l’actuació –el cap 
del	planejament	tocant	a	la	Plaça	Universitat	i	l’inici	de	la	Ronda	
de Sant Antoni– és l’encarregat d’aconseguir la transició entre 
l’eixample i el casc antic. A mode d’embut, recull l’amplada, 
lluminositat	i	el	cel	obert	identificables	als	carrers	de	l’eixample	
a través d’aquests nous buits d’escala intermèdia cap a l’interior 
dens, penombrós i laberíntic del Raval.

Tant el ple, que acull nous equipaments d’escala ciutadana, 
com	el	buit,	que	filtra	i	millora	la	transició	del	casc	antic	amb	
la ciutat moderna, persegueixen permeabilitzar l’introspectiu i 
congestionat barri del Raval. L’atracció de població a aquests 
nous usos regenera les dinàmiques degradades instaurades al 
barri, reactiva la zona i potencia l’aparició de més activitat que 
conviu amb la preexistent.  La intervenció de la zona nord situa, 
potser per primera vegada, el Raval dins del mapa mental dels 
barcelonins, treballant en l’eliminació del sentiment de perifèria 
que	definia	al	barri	tot	i	la	seva	centralitat	física.

   

El Raval Central

Tot i l’esponjament de la zona nord del barri i la seva reactivació 
amb la instauració d’equipaments, el centre del Raval seguia 
caracteritzant-se	per	la	densificació	i	congestió	del	seu	teixit	
residencial. És també l’àrea on major distància hi ha entre els 
límits	de	la	Rambla	i	les	Rondes	o	el	Paral•lel.	Fora	d’aquestes	vies	
amples, travessar el Raval és endinsar-se en un teixit residencial 
degradat, de carrers comprimits, entre penombra i humitat. Al sud, 
en canvi, l’avinguda de les Drassanes, les mateixes drassanes i 
l’arribada del barri a les Rambles i al passeig marítim, articulaven 
espais de major dimensió i serveis per a la població en equilibri 
amb el teixit residencial.

Cal entendre que la proximitat del barri amb el front marítim i 
portuari de Barcelona n’ha fet sempre del territori d’acollida dels 
nouvinguts. En aquest sentit es posa en valor la desalineació 
de l’avinguda de les Drassanes, on encara queden solars buits 
i	algunes	edificacions	han	deixat	els	testers	a	la	vista,	per	
transformar-la en una articulació d’espais oberts on predomini 
l’espai públic i els jardins que reculli juntament amb la Rambla 
i a mida que s’endinsa al barri, el trànsit de la població recent 
arribada del mar. 

La verticalitat de la proposta es consolida amb reculades dels 
edificis	del	carrer	Satn	Oleguer	que	desemboca	a	l’obertura	de	
la Rambla del Raval. Amb un cap al carrer de Sant Pau i l’altre 
al	carrer	Hospital	des	d’on	estén	els	braços	fins	al	carrer	Pintor	

Fortuny,	l’enderroc	de	cinc	blocs	residencials	–62	edificis–	en	
mal	estat	de	conservació,	patis	insuficients	el	qual	comporta	
problemes higiènics, permet la creació del nou eix vertebrador 
del barri.  És la proposta més tradicional pel que entenem de la 
creació d’un eix tot i que l’impacte en el teixit urbà és molt menor 
a les obertures de Ciutat Vella o el Born. De secció regular, els 
límits de la Rambla del Raval són les illes residencials preexistents 
immediates a les enderrocades. La creació d’aquest buit permet 
rehabilitar bona part dels habitatges solucionant problemes 
de ventilació sense haver de substituir-los per habitatges de 
nova planta. El teixit residencial que o bé queda afectat per les 
reculades	o	el	mal	estat	dels	edificis	no	en	permet	la	rehabilitació,	
l’Ajuntament	promogué	la	construcció	d’habitatges	VPO	per	a	la	
redistribució dels residents que en demolir els seus habitatges 
volgueren	continuar	al	barri.	Absorbeix	gran	flux	de	tràfic	
rodat que en millora la comunicació de vehicles privats alhora 
que allibera els altres carrers comercials de menor dimensió, 
afavorint-ne el trànsit peatonal.  

La repercussió de la intervenció de la Rambla del Raval és notable 
a la reactivació de les plantes baixes del voltant que s’omplen de 
bars,	restaurants	que	aprofiten	l’obertura	del	barri.	Però	l’extensió	
de	l’actuació	va	més	enllà	de	la	linealitat	física	que	la	defineix.	
Dels carrers que hi arriben s’hi emplacen nous equipaments 
com el poliesportiu municipal del barri, la urbanització dels 
jardins de Sant Pau del Camp o en la proposta de reforma de 
l’Illa	de	Robadors,	les	oficines	de	la	UGT,	l’Hotel	Barceló	Raval	
i	la	Filmoteca	de	Catalunya	que	seguint	en	la	línia	propositiva	
del planejament de la zona nord, doten de nous serveis el barri 
que recolzant l’obertura de la Rambla del Raval i reactivant les 
activitats de la zona més interna del barri.

Comú també amb el planejament del nord del Raval, la 
interpretació de la intervenció com a conjunt no es caracteritza 
per l’obertura d’un carrer com històricament s’entén la creació 
d’una via, sinó que el reconeixement de la nova estructura 
urbana vertical passa per llegir de forma unitària un sistema de 
fragments urbans i públics d’identitats i morfologies diverses però 
amb	l’espai	col•lectiu	com	a	eina	regeneradora	social	i	urbana	per	
objectiu comú.
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Obertura	de	carrers
Reculades
Creació de places i jardins
Construcció de fronts o illes
Construcció de nous equipaments

Plànol d’intervencions al Raval 1970-2010
Plànol elaborat a partir del plànol T.1. 2000-1970 de Joan 
Busquets publicat a Barcelona: un passat amb futur.
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A la complexitat històrica del Raval se li afegeix la complexitat 
funcional	i	sociocultural	que	el	barri	acull.	Cal	radiografiar	el	Raval	
a partir de factors rellevants que permetin extreure una síntesi 
de la situació actual des de diferents perspectives. Es presenta 
a continuació una síntesi de l’estudi del Raval des de vessants 
múltiples que intenten permetre la lectura a diversos nivells de la 
zona. Són de caràcter molt diferent: de tipus poblacional (densitat 
de	població	o	procedència),	de	l’edificació	(tipologies	d’edificis	
residencials, dimensions i característiques), de l’estructura interna 
urbana del barri, de l’espai no construït dinamitzador del barri i 
l’extensió	del	carrer	a	la	planta	baixa	(activitats	i	comerços	a	peu	
de carrer) o l’impacte del turisme a la zona.   

Es busca una lectura transversal per poder entendre millor la 
complexitat	dels	usos,	els	edificis,	del	buit	i	de	les	persones.	
Aquest escàner reflecteix  alguns indicadors que permeten 
analitzar els projectes a proper i mitjà termini i, alhora, poden 
verificar	les	transformacions	conseqüència	d’actuacions	urbanes	
recents.

S’organitza a través de set apartats que són les que anomenem 
variables urbanístiques. Els dos primers aborden els temes urbans 
d’escala i repercussió més àmplia; la petjada de la història i la 
interacció i permeabilitat del barri amb els voltants, que a més, 
s’identifiquen	amb	el	buit	–espai	no	construït–	del	Raval,	l’espai	
públic. A continuació s’analitza el barri invers als anteriors; 
l’anàlisi es focalitza en l’estudi del barri des del teixit construït, 
és	a	dir,	des	de	la	massa,	la	compacitat	i	la	densitat	i	alçades	
edificades.	El	quart	i	cinquè	apartats,	busquen	identificar	la	
identitat, activitats i dinàmiques del barri a partir de l’estudi de 
l’ús i els graus de privacitat-permeabilitat de les plantes baixes. 
Finalment,		els	dos	últims	ofereixen	una	lectura	més	sociocultural	
del barri, la localització i densitats de població i les dinàmiques i 
punts d’intensitat turística.

I. Estructura morfològica
II. Buit urbà
III. Teixit residencial
IV. Sistema d’equipaments
V. Plantes baixes
VI. Turisme
VII. Població

VARIABLES URBANÍSTIQUES



Sistema d’espais oberts o no alineats
Estructura urbana vertical



Sistema d’espais oberts o no alineats
Estructura urbana vertical

Estructura urbana hortizontal
Sistema d’espais oberts o no alineats
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I. Plànol d’estructura morfològica

I. Estructura morfològica

És palès la forta empremta que la història de Barcelona ha deixat 
marcada en l’estructura interna del barri del Raval. Tot i que el 
creixement de la ciutat ha estat fortament lligada als torrents i 
rieres, de la muntanya al mar, la verticalitat dels cursos d’aigua 
no s’han imposat a l’horitzontalitat dels camins que conduïen al 
centre de la ciutat que, encara ara, organitzen i jerarquitzen el pla 
del Raval. Representat en la superposició de plànols, és clarament 
visible les dues direccions que organitzen en terreny del barri. 

El sistema horitzontal està format per antics camins de 
creixement a partir de cases suburbanes i on els monuments i 
construccions antigues –ara reconvertides en equipaments– hi 
tenien l’accés. Aconsegueixen una forta permeabilitat transversal 
del barri, els seus extrems estan situats a banda i banda, és a 
dir, arribaven de la segona a la tercera muralla i són de secció 
escassa	i	força	constant,	definits	per	la	linealitat	del	pla	de	façana	
i pels elements els quals connecten.

De forma oposada es llegeix la verticalitat del barri del Raval. 
Cap de les continuïtats de muntanya a mar del barri permet un 
recorregut més o menys lineal –que no un carrer d’alineació 
constant– que garanteixi una bona comunicació vertical cap 
al mar. És més, aquests els carrers o sistemes complexos 
d’espais oberts queden interromputs per l’estructura horitzontal. 
La consolidació inicial de les cases al voltant dels camins va 
fer	incapaç	que	la	posterior	urbanització	del	Raval	pogués	fer	
travessar els carrers verticals més enllà. D’aquesta mateixa 
manera	podem	identificar	l’estructura	vertical	com	una	estructura	
de	segments	que	trava	una	traça	horitzontal	amb	una	altra	però	
no arriba mai a creuar-les. Només les operacions posteriors 
d’obertura d’espais com la de la Rambla del Raval  o el Pla del 
Seminari al Liceu busquen una continuïtat més enllà de les 
camins medievals. Les identitats espacials de l’estructura vertical 
són més variades que les de les horitzontals. Les continuïtats 
en les àrees predominades per la residència també creixeren per 
la repetició de tipologies d’habitatge, però n’hi ha d’altres que 
s’estructuren a partir de la successió i encadenament de buits 
i espais col·lectius que alberguen volums i activitats en el seu 
interior on la presència del vianant predomina per sobre de la 
circulació rodada.

És necessari aconseguir que el barri del Raval no sigui un territori 
de pas entre costat i costat. Sinó que tal i com algunes actuacions 
intenten aconseguir, la part més profunda del Raval, la part més 
allunyada dels contorns, trobi un centre o una constel·lació de 
centres de gravetat prou intensos que focalitzin l’atracció.
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Espai buit públic o semi públic

II. Plànol de buit urbà

II. Buit urbà

Un dels atractius del centre històric i que no es troba en cap altre 
indret de la ciutat és l’enorme diversitat d’espais, de morfologies 
de contrasts, de subtileses en les successions de llums i ombres 
o de perspectives contínuament canviants. I tot en lapses molt 
breus	d’espai.	La	mapificació	de	l’espai	públic	permet	identificar	
dos tipologies espacials: els elements lineals i les bosses d’espai 
buit	que	poden	o	no	estar	associats	a	edificis	monumentals.

Els espais lineals permeten la comunicació i donen accés a les 
edificacions.	Generalment	són	carrers	formats	de	camins,	de	
secció	contínua	definits	pel	seu	punt	d’arrencada	i	fi	així	com	els	
elements que connecten en el transcurs. Les cantonades que 
es produeixen per el creuament amb una altra via generen una 
seqüència	de	trobades	que	defineixen	i	caracteritzen	de	forma	
única	cadascun	d’aquests	elements.	L’alçada	dels	edificis	que	el	
delimiten	marquen	ritmes	de	llum	i	ombra	penetrants	fins	a	la	
cota del carrer. La verticalitat del seu caràcter s’emfatitza amb 
l’apreciació	del	cel	com	una	fissura	retallada	pels	remats	dels	
edificis.	

Les bosses d’espai públic s’aprecien dins del teixit del Raval 
com a seqüències de llum, amplitud, horitzontalitat i  repòs. 
Contràriament als elements lineals on la secció reduïda emfatitza 
la pas a través sense detenció, les grans obertures són espais 
d’estancament on la velocitat del transcurs és menor i on la 
proporció	de	l’espai,	la	grandaria,	la	volumetria	dels	edificis	del	
voltant	i	la	posició	relativa	dins	del	barri	les	defineixen.	Aquests	
espais	poden	estar	delimitats	per	edificis	–la	Rambla	del	Raval,	
la	plaça	de	les	Caramelles,	la	plaça	del	Pedró,	la	plaça	de	Folch	
i	Torres	o	la	plaça	Joan	Coromines–	on	pla	de	façana	dels	
edificis	que	el	contenen	participen	de	la	imatge	del	lloc	o	poden	
contenir-los	–Plaça	Salvador	Seguí,	la	plaça	dels	Àngels	o	la	
plaça	de	Terenci	Moix.	En	aquests	casos	l’espai	públic	s’apropia	
dels	edificis	que	conté	–edificis	d’ús	públic	o	equipaments–	en	
la	seva	planta	baixa.	Per	aquesta	raó,	a	la	mapifiació	s’ha	volgut	
incloure	als	edificis	patrimonials	i	històrics	del	Raval	com	a	part	
del sistema d’espais públics. El caràcter passant d’alguns d’ells 
–el CCCB, el mercat del Born, els Jardins de l’antic Hospital, la 
Filmoteca–	permeten	identificar	el	buit	urbà	i	l’activitat	que	s’hi	
desenvolupa	més	enllà	dels	límits	físics	dels	edificis.

El ritme de trobades i encreuament dels dos sistemes, juntament 
amb les dimensions, activitats i permeabilitats dels seus 
contenidors, conformen una trama irregular d’espai buit amb gran 
riquesa de contrastos que són trets identitaris del Raval i de la 
Ciutat Vella.



Edificis I pis o més



Edificis I pis o més
Edificis de V pisos o més



Edificis de VII pisos o més
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Edificis de VII pisos o més
Patis interiors d’illa

III. Plànol del teixit residencial

III. Teixit Residencial

Queda	palès	en	el	diagrama	d’alçades	la	forta	congestió	i	
compacitat	del	Raval.	De	forma	homogènia	fins	a	la	planta	
quarta, el barri és pràcticament una extrusió vertical de les illes 
residencials. Es concentra a les zones al voltant del carrer del 
Lleó,	el	de	les	Carretes,	el	del	Pintor	Fortuny	o	del	carrer	de	la	Unió	
edificis	més	puntuals	que	arriben	fins	a	les	sis	plantes	tot	i	ser	
carrer de secció de la via és reduïda i de longitud curta –el qual 
deixa pràcticament de forma permanent el pla del terra en ombra. 
Els	edificis	que	superen	les	set	plantes	són	esquitxos	concentrat	
als perímetres barri.

El creixement del Raval en un període relativament curt i intens, 
s’ha	produït	amb	una	tipologia	residencial	força	uniforme.	Es	pot	
reconèixer	intensos	processos	de	densificació	que	han	provocat	
l’aparició de zones residencials altament congestionades. A 
partir	de	la	lectura	conjunta	dels	esquemes	d’alçades	i	del	plànol	
del teixit residencial s’evidencia l’alta densitat en algunes illes. 
Coincideixen	les	zones	abans	esmentades	d’alçades	elevades	
amb	illes	edificades	per	totes	les	seves	bandes,	deixant	patis	
interiors de dimensions reduïdes o gairebé inexistents. 

La residència és l’element repetitiu que manté certes constants 
que	mostra	la	qualitat	de	l’edificació	contínua.	Al	Raval,	les	cases	
de	renda,	edificacions	suburbanes	i	preeixample,	de	parcel•la	
regular, estructura vertical, de tipologia repetida al llarg del carrer, 
són les més abundants. Tipologies d’habitatge passant, de dues 
façanes	diferenciades	per	la	posició,	una	a	l’espai	més	qualificat	
que és el carrer i l’altre a l’interior de l’illa. El carrer, tot i la seva 
secció	reduïda,	és	capaç	de	garantir	per	si	mateix	unes	condicions	
mínimes d’habitabilitat a aquells habitatges i estances que donin 
a	la	façana	exterior.	Condicions	que	són	vàlides	sempre	que	la	
profunditat	ni	l’alçada	edificada	no	siguin	excessives.	Els	punts	
més	crítics	són	aquells	edificis	que	tan	sols	ventilen	per	una	de	
les seves cares exteriors –o bé el pati d’illa o bé a carrer. A més de 
no	ser	edificis	passants,	la	seva	profunditat	acostuma	a	ser	major	
que	l’ample	de	façana,	dificultant	l’arribada	de	llum	i	la	renovació	
de l’aire a les estances més allunyades de la cara exterior. 

L’esponjament del teixit residencial passa per repensar els 
paràmetres	edificatius	dels	edificis:	alçada	i	profunditat.	Tres	tipus	
d’actuacions poden garantir les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels	habitatges	antics:	reduir	l’alçada	dels	edificis	el	qual	també	
milloraria	la	qualitat	del	carrer,	eliminar	edificacions	interiors	
del	pati	que	dificultin	l’arribada	de	llum	i	aire	i	posar	pautes	
específiques	a	la	profunditat	edificativa	de	les	illes	en	funció	de	
les seves proporcions i dels carrers que les delimiten.



Hotels i hostals
Habitacions o pisos

VI. Turisme



V. Planta Baixa no accessible
Habitatge
Locals buits o no permeables



V. Planta Baixa no accessible
Comerços	de	grans	franquícies
Comerç	de	proximitat
Comerç	de	població	estrangera
Restauració
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IV. Sistema d’equipaments
Fundacions,	agrupacions,	serveis...

Plànol d’usos i activitat a les plantes 
baixes del Raval

IV. Sistema d’equipaments

És innegable la forta presència d’equipaments i serveis en un 
barri	encara	força	residencial.	L’emplaçament	de	noves	activitats	
en antics i obsolets monuments històrics o la construcció de 
nous	edificis	que	alberguessin	usos	metropolitans	perseguia	
treure el Raval de la introversió, pobresa i caràcter degradat que 
el caracteritzava. A la zona nord, a partir la creació d’un mapa de 
constel•lacions	d’equipaments	culturals	ha	aconseguit	canviar	
les dinàmiques internes del barri, però ha emfatitzat encara més 
els dos grups predominants que conviuen al barri: els veïns i 
residents i els que no ho són. 

Darrera	la	aparença	de	noves	formes	d’economia	–lloguer	
d’apartaments,	obertures	de	comerços,	consumisme	massiu	del	
turisme– atret per la creació de sistemes d’equipaments culturals 
i l’espai públic que els serveix ha produït efectes col·laterals 
que inicialment no podien veure’s però que mica en mica van 
destapant-se. L’efecte “cultural” dels museus juntament amb 
l’aparició d’habitatges de major qualitat no han aconseguit 
neutralitzar l’espai públic com s’havia imaginat inicialment, 
sinó	que	han	configurat	dominis	desdibuixats	que	canvien	en	el	
temps. En comptes d’estimular un efecte homogeneïtzador de 
l’espai, l’equilibri entre l’impacte dels no residents al barri amb 
les dinàmiques locals ha multiplicat les diferències a l’espai on el 
significat	de	l’espai	ha	canviat	sense	canviar	físicament	la	seva	
forma.

Del centre del Raval a la zona sud, les peces d’equipaments són 
de mides més reduïdes, generalment de caràcter local –escoles,  
instituts,	fundacions,	agrupacions	de	col•lectius,	associacions,	
comissaries, residencies de la tercera edat, casals de joves, 
serveis	socials,	oficina	de	desocupació...–	i,	per	tant,	amb	una	
àrea d’influència inferior vist des de l’escala de la ciutat. Mentre 
que els equipaments de la zona nord atrauen a ciutadans de la 
metròpoli barcelonina i turistes, a la zona sud els equipaments 
estan destinats a donar serveis i millorar les condicions dels 
veïns del barri del Raval. En la zona menys compacte del Raval, 
a l’avinguda de les Drassanes, els límits del carrer es desdibuixen 
però la intensitat del sòl no és prou elevada per recolzar l’espai 
urbà.	L’emplaçament	d’alguns	d’aquests	equipaments	busquen	
activar i desenvolupar a partir de la seva implantació, juntament 
amb	les	noves	edificacions	construïdes	a	la	zona,	una	activitat	
intensa a la planta baixa per no deixar el sud del Raval a l’esquena 
de les Drassanes i el mar i darrera de la Rambla del Raval, sinó 
que a menor escala dongui servei i ús als residents del barri i els 
seus voltants.

V. Planta Baixa no accessible
Comerços	de	grans	franquícies
Comerç	de	proximitat
Comerç	de	població	estrangera
Restauració
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V. Plantes baixes

El caràcter, la identitat, les dinàmiques i l’apropiació de carrer i 
d’espai públic al Raval està íntimament relacionat amb l’activitat 
que s’hi desenvolupa a la planta baixa dels seus límits. No es pot 
entendre	l’espai	públic	fins	al	pla	de	façana,	sinó	que	el	control	i	
privatització	d’alguns	espais	col•lectius	es	llegeix	en	analitzar	què	
hi ha a les plantes de baixes.

En un territori tan divers com complex, les plantes baixes 
poden tenir usos i graus de privacitat diferenciats. A les zones 
residencials	més	congestionades,	on	el	teixit	edificat	és	més	
compacte i la secció de carrer és reduïda, es localitzen la 
major part de plantes baixes dedicades a la residència –tot i 
ser un percentatge minoritari dins del conjunt. També són en 
aquestes àrees més denses i, sobretot en els carrers verticals, on 
alguns locals o bé resten buits o estan tancats i inclús tapiats. 
Com s’analitzava amb anterioritat, l’escassa connectivitat i 
interrompuda continuïtat dels carrers verticals repercuteixen en 
les plantes baixes del mateixos. Carrers que esdevenen febles en 
la intensitat de les seves plantes baixes. La necessitat de que els 
carrers surtin, enllacin i arribin a punts d’interès remarcables per a 
que l’activitat de la seva planta baixa sigui a la vegada intensa, es 
veu	exemplificat	en	el	plànol	de	plantes	baixes	accessibles.	

Els	locals	i	comerços	acompanyen	als	eixos	lineals	del	barri,	
pràcticament dibuixant les traces principals a partir dels usos que 
les plantes baixes alberguen. La restauració, en canvi, es situen a 
les cantonades de les illes o recolzant a espais públics on poden 
estendre fora dels seus límits l’activitat que desenvolupen. És un 
clar	detonant	del	funcionament	d’una	plaça	o	espai	públic	si	té	
o no un bar en alguna de les seves cantonades, ja que es situen 
en	aquelles	zones	on	la	intensitat	d’activitat	és	suficient	com	per	
treure’n	benefici.	Altres	usos	que	permeten	treure	conclusions	
són	els	comerços	de	grans	franquícies	i	multinacionals.	Situats	
majoritàriament al perímetre del barri o bé, de forma més puntual 
als eixos principals de comunicació, són les activitats que més 
atracció turística atreuen i, amb excepció dels supermercats, amb 
menys població del barri interactuen.

Per últim, s’ha volgut fer una distinció entre els locals comercials 
dirigits	per	locals	i	per	població	immigrant.	Els	comerços	de	
proximitat barcelonins es troben més a la zona nord que a la 
sud del Raval, el percentatge també augmenta com més pròxim 
és a les vores del barri i, a l’interior d’aquest, els trobem gairebé 
sempre els eixos principals o pròxims als equipaments. En el 
cas dels locals comercials de propietat de població nouvinguda, 
és sorprenent veure com hi ha sectors d’alta concentració on 

pràcticament s’emplacen de forma contínua. Sovint, són diferents 
locals	d’un	mateix	comerç	i	propietari.	Aquestes	zones	són	el	
carrer de Sant Pau –entre el Liceu i la Rambla del Raval– de 
Joaquim Costa i l’inici del carrer de la Riera Alta. Com Itziar 
González21comentava, les plantes baixes són els ulls del carrer, 
aquells qui vetllen per la seguretat i el bon ús dels espais que 
hi donen accés. Per tant, en aquestes zones on el control de 
la	planta	baixa	està	a	responsabilitat	d’un	mateix	col•lectiu	és	
on el caràcter neutralitzador inherent de l’espai públic és perd i 
n’apareix un “propietari”. De forma quasi imperceptible per aquell 
que esporàdicament hi transita, regula les normes de conducta 
en aquest nou marge apropiat de l’espai públic del Raval. És 
necessari, doncs, per a evitar el control de l’espai públic de 
col•lectius	concrets	i	per	canviar	les	dinàmiques	més	marginals	
i delictives del barri, com la prostitució o la compravenda de 
droga, actuar no sols des del buit urbà ni l’arquitectura, sinó en les 
activitats que les plantes baixes alberguen.  

VI. Turisme

Ciutat Vella, en el seu conjunt, és un dels atractius turístics de 
Barcelona	i	degut	a	la	seva	posició	específica	dins	de	la	ciutat	
i la nombrosa presència de monuments, ha esdevingut també 
un important centre d’allotjament turístic. Es diferencien dos 
tipologies	d’allotjament:	els	hotels	i	hostals,	els	quals	fins	fa	una	
dècada	concentraven	tot	el	turisme	en	edificis	complets	dedicats	
exclusivament a aquest ús, i els pisos o habitacions, que a través 
d’internet permeten l’acord entre el propietari i el turista  que lloga 
un apartament de forma puntual en un bloc d’habitatge. L’anàlisi 
ha	de	tenir	en	consideració	ambdós	allotjaments,	pisos	satèl•lit	i	
l’oferta hotelera, com un sistema conjunt.

L’oferta d’allotjament es concentra bàsicament en tres zones: el 
carrer	Pelai	donant	la	volta	per	les	Rambles	fins	a	la	Boqueria	
–àrea on la residència escasseja, el turisme n’és el principal 
resident–	del	carrer	del	Carme	fins	a	Drassanes	–que	per	la	
seva proximitat al port, el turisme n’ocupa un elevat percentatge 
d’edificis–	i,	per	últim,	la	zona	oest	del	Raval	que	quedaria	
delimitada a l’est pel carrer Joaquim Costa i la Rambla del Raval–
on l’abundant oferta recau pràcticament de forma exclusiva als 
pisos i habitacions oferts per particulars.

La intensitat del turisme al Raval permet incloure aquest grup de 
residents fluctuants dins del conjunt de població que interacciona 
al barri però que només hi participa en un període molt curt –
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inclús tan sols torna al barri a pernoctar. Tot i ser un percentatge 
elevat,	aquest	grup	no	afavoreix	el	creixement	d’un	col•lectiu	
estable dins del barri ni participen de l’activitat de proximitat 
que el Raval ofereix. Emfatitza la complexa i diversa població del 
Raval, formada per diferents comunitats, i agreuja les dinàmiques 
degradades	que	el	barri	arrossega	en	els	espais	col•lectius	degut	
a que, per la seva curta permanència a la zona, no té interès en 
vetllar pel correcte ús de l’espai públic o per regenerar inèrcies 
dins	el	barri.	El	balanç	entre	la	població	permanent	–veïns–	i	la	
fluctuant –turistes– és un factor fonamental per a què el barri 
consolidi una comunitat que vetlli pel barri, generi activitat i 
participi de l’espai públic del Raval.

VII. Població

Des dels inicis del barri –amb la forta migració camp-ciutat 
durant la Industrialització o bé durant el període en el qual es 
coneixia	com	el	Barri	Xino	nombrosos	bohemis,	escriptors,	
periodistes arribaren al barri juntament amb un període de forta 
immigració de població del sud d’Espanya–, el Raval ha sigut la 
porta de Barcelona per a tota aquella població que arribava a la 
ciutat buscant noves oportunitats. El permanent caràcter de barri 
d’acollida sumat a l’envelliment dels habitatges del Raval, encara 
accentua	més	la	instal•lació	dels	grups	nouvinguts	més	pobres.	
Actualment la població del Raval està formada per un elevat 
percentatge d’immigrants, un 50% de la població és estrangera, 
provinents de més de vint països diferents. 

La multiculturalitat de la població resident ha evitat que el Raval 
esdevingui un gueto. No hi ha cap grup que predomini en nombre 
per sobre dels altres, sinó que tothom hi té cabuda, locals i 
estrangers. L’espai públic és el territori de trobada, conflicte 
i convivència d’aquestes comunitats, on no hi ha normes de 
conducta pautades i on tothom abandona una part del seu jo 
individual	per	un	nosaltres	col•lectiu	que	permet	relacionar-se	en	
un espai i amb el grup de gent que en fa ús. Per a què l’activitat 
de l’espai públic sigui lliure i no hi hagi apropiacions de zones o 
sectors del barri és necessari aconseguir dos objectius. El primer, 
és la heterogeneïtat de la planta baixa –els ulls del carrer– per 
evitar	el	control	de	l’espai	públic	d’un	col•lectiu	a	partir	del	domini	
de tota l’activitat de la planta baixa d’un mateix sector. El segon 
objectiu,	busca	neutralitzar	el	conflicte	a	l’espai	públic	mitjançant	
la	consolidació	del	sentiment	de	pertinença	dins	del	barri	d’un	
col•lectiu	que,	tot	i	les	seves	diferències	ètniques,	lingüístiques,	
religioses o econòmiques, senti el barri com a propi i s’encarregui 
de generar activitats i noves dinàmiques pels veïns del Raval.
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El caràcter perifèric del barri ha deixat gran empremta en el teixit 
construit del Raval. La secció regular del carrer, el teixit homogeni 
i compacte i la repetició de patrons de comportament social i 
dinàmiques urbanes dins del barri del Raval ha emfatitzat la seva 
percepció objectual com a element unitari. 

Les múltiples intervencions que s’han dut a terme en els últims 
anys,	exemplifiquen	l’esforç	de	la	ciutat	per	renovar	la	imatge	
demacrada i perifèrica del barri i potenciar-ne la diversitat 
d’usos i habitants. Admetre la barreja de lloguers, renovar les 
condicions d’habitabilitat dels habitatges més envellits, estimular 
l’arribada	de	la	classe	mitjana	que	diversifiqui	els	grups	socials	
presents, es transmet a estratègies urbanes de caràcter inherent. 
Però l’entrada del turisme i la classe social mitjana atreta per 
la “renovació cultural” del Raval ha servit d’excusa per ignorar 
la progressiva apropiació de l’espai públic per grups més 
forts	i	cohesionats;	els	col•lectius	més	empobrits	que	troben	
oportunitats de renta al Raval inexistents a la resta de la ciutat, 
els immigrants que troben al barri la diversitat que els permet 
no sentir-se forasters i consolidar comunitats de llengua i religió 
comunes	i	els	col•lectius	exclosos	de	la	societat,	gent	sense	
sostre, drapaires o prostitutes.  

La coexistència de diferents usuaris –des turistes, a locals i 
de	ciutadans	metropolitans–	i	diferents	activitats	–comerç,	
galeries, restaurants però també prostitució, drapaires o 
recol•lectors	urbans–		creen	un	lloc	on	el	conflicte	no	queda	
neutralitzat dins dels límits de l’espai públic sinó interioritzat 
com	a	tret	distintiu	i	positiu	de	la	relacions	col•lectives	que	s’hi	
desenvolupen. La barreja d’usuaris de l’espai públic, juntament 
amb	els	codis	d’apropiació	i	conducta	dels	espais	col•lectius	
utilitzats per diferents comunitats, dibuixen una experiència que 
incita a qüestionar el rol de l’espai públic com a territori neutral. 
La	neutralització	dels	espais	col•lectius	ha	de	ser	el	resultat	
de	la	interacció	generada	per	les	noves	activitats	i	edificis	a	
l’espai públic que els entrelliga amb els teixits residencials més 
compactes i empobrits. Neutralitzar l’espai públic, entendre el 
carrer com a espai comú i de tots, que no pugui ser apropiat ni 
privatitzat per ningú ni per cap activitat i, que per tant, tothom 
hi pugui ser partícip per igual esdevé l’objectiu principal per 
regenerar les dinàmiques socials internes al barri.

Lluny	de	perseguir	la	gentrificació	com	a	objectiu,	és	a	dir	el	

desplaçament	de	les	activitats	i	població	més	desfavories	per	
l’arribada	de	nous	perfils	poblacionals	de	major	nivell	adquisitiu	
i usos més selectes, la pluralitat que caracteritza el barri és un 
tret distintiu que cal posar en valor. I és en la mateixa diversitat 
cultural, econòmica, social i urbana on el potencial del Raval 
resideix. Ressaltar la seva heterogeneïtat permetrà aconseguir un 
barri	complex	i	ric,	en	constant	metamorfosi,	capaç	d’absorbir	i	
adaptar-se a les necessitats de la ciutat i de la població però amb 
una identitat pròpia arrelada; la diversitat. 

A	partir	dels	inputs	analitzats	fins	ara,	el	Raval	es	pot	llegir	
com un conjunt de subzones amb caràcters, dinàmiques, 
formes i identitats concretes que proporcionen gran riquesa i 
heterogeneïtat	al	barri.	A	continuació	es	defineixen	els	diferents	
ravals que conviuen en el mateix territori i que permeten entendre 
la	complexitat	i	especificitat	de	cadascuna	de	les	àrees	a	estudiar.

1. Raval de cantonades
2.	Raval	de	filtres
3. Raval noble
4. Raval de la Rambla
5. Raval congestionat
6. Raval collage

UN BARRI D’IDENTITATS 
PLURALS
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1. Raval de cantonades

Caracteritzat per la continuïtat del teixit residencial com a 
estructura	urbana,	la	zona	oest	del	Raval	es	defineix	per	la	
repetició de tipologies d’habitatge, elevada densitat de població i 
d’estructura congestionada als patis interiors d’illa. La inexistència 
de	espais	oberts	o	places	dins	del	dens	teixit	edificat	emfatitza	
la	cantonada	com	a	element	urbà	configurador	i	les	fissures	
superiors del cel com a imatge perceptiva de l’àrea. Tot i la 
orientació vertical del teixit, la relativa curta longitud dels carrers i 
la manca d’intensitat als seus extrems capgiren el focus d’interès 
dels	seus	punts	finals	a	la	zona	central.	El	ritme,	la	morfologia	i	
intensitat del seus encreuaments per sobre d’allò que connecta en 
els seus extrems. L’encontre entre dues traces genera els punts 
d’intensitat,	diversitat	i	referència	que	permeten	configurar	el	
mapa mental d’aquesta part del Raval. El carrer com a suport i la 
cantonada com a sistema d’estructura urbana.

 La forta homogeneïtat residencial marcada per la minsa 
presència	d’equipaments,	activitats	col•lectives	i	serveis	
hotelers,	configura	la	identitat	de	l’espai	col•lectiu	de	preferència	
vianant i colonitzat per l’extensió dels habitatges al domini 
públic. L’apropiació del carrer inverteix escenaris en termes de 
profunditat territorial. Profunditat territorial entesa com a resultat 
de	la	seva	ocupació,	control,	condicions	i	definició	dels	límits	entre	
la publicitat o privacitat d’aquests espais. 

Delimitat per les rondes, la Rambla del Raval i la part posterior de 
la	plaça	dels	Àngels	–àrees	de	forta	activitat	i	intensitat	urbana–	
el sector no ha aconseguit incorporar la diversitat i complexitat 
característiques de les altres proliferant una situació d’aïllament 
i deteriorament –sobretot localitzada a la part posterior a la 
Rambla del Raval. En els límits entre les illes residencials en 
contacte	amb	les	rondes	i	els	espais	col•lectius	de	la	zona	central	
del barri, és on resideix la complexitat i la reflexió sobre el disseny 
i l’estructura. L’habitatge social com a eina d’intervenció dins del 
mateix residencial existent pot aconseguir el delicat equilibri entre 
la permanència dels residents actuals i la desapropiació del carrer 
i	la	reactivació	de	l’activitat	de	la	planta	baixa	de	l’espai	col•lectiu.

2. Raval de filtres

El sector museístic i cultural de la zona nord del Raval –des de 
la biblioteca de la Universitat Ramon Llull, passant pel CCCB, el 
MACBA,	atravessant	l’Hospital	de	Santa	Creu	fins	arribar	al	Liceu–	
configuren	un	seguit	d’operacions	on	la	línia	entre	lo	públic,	
semi-públic i privat es desdibuixa. Cantonades, places, entrades, 
vestíbuls	i		patis	qualifiquen	seqüencialment	l’espai	públic	com	un	
continuo.	Els	edificis	tenen	la	funció	de	filtre	entre	l’espai	col•lectiu	
i el que no ho és –amb les seves corresponents gradualitats. 
L’espai	col•lectiu,	doncs,	no	només	és	l’espai	públic	administratiu,	
sinó	que	la	riquesa	que	qualifica	aquesta	àrea	és	justament	la	
gradació d’aquests espais –espais a la vegada privats i públics, 
públics i privats.

Manuel de Solà-Morales al seu text Espacios públicos/Espacios 
colectivos	(1992)	així	ho	defineix:	“La riquesa civil i arquitectònica, 
urbanística i morfologica d’una ciutat es la dels seus espais 
col·lectius, la de tots els llocs on la vida col·lectiva es desenvolupa, 
es representa i es recorda. I, potser, cada vegada més, cada dia més, 
aquests són espais que no són ni públics ni privats, sinó ambdues 
coses alhora. Espais públics absorbits per usos particulars, o espais 
privats que adquireixen una utilització col·lectiva.”

L’espai	públic	és	qualificat	per	la	proximitat	de	les	entitats	
públiques que s’hi troben. La relació de proporció i escala 
entre	el	buit	i	la	gran	peça	institucional	que	li	dóna	suport	són	
fonamentals i el discurs urbà que neix de l’anàlisi dels espais 
intermedis	entre	la	façana,	l’entrada	i	els	espais	distribuïdors	
d’aquestes	peces	és	el	que	aporta	el	significat.	En	una	zona	del	
Raval on pràcticament no s’hi troba teixit residencial, on com 
a conseqüència directa de la presència d’aquests equipaments 
metropolitans l’activitat privada ha vist l’oportunitat d’explotar 
i reactivar aquestes àrees, on els serveis d’escala local no 
existeixen, la capacitat de l’espai públic d’absorbir i albergar tot 
tipus d’activitat en el seu domini, és on resideix l’interès de la 
sorprenent	complexitat	col•lectiva	i	urbana.	

1
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4. Raval de de la Rambla

En una posició central dins de la compacitat del teixit urbà 
del Raval, l’àmbit al voltant de la Rambla del Raval combina la 
congestió ombrívola identitària dels seus carrers amb la llum, 
perspectives i qualitats d’espai obert. El contrast entre el ple i el 
buit	posa	en	valor,	per	oposició,	l’espai	col•lectiu	de	la	Rambla	i	el	
seu entorn. L’obertura de la Rambla esdevé una intervenció única 
tant en l’aportació d’espai públic al barri, l’atracció d’equipaments 
i hotels que proporcionin diversitat en el teixit social zona, com 
per la interacció i enriquiment mutu entre la planta baixa i l’eix 
públic. L’existència de la Rambla atrau activitat pel seu caràcter 
de passeig urbà i alhora, aquesta intensitat que es genera en els 
seus	dominis	dinamitza	l’ús	de	les	plantes	baixes.	Espai	col•lectiu	
i espai privat o semi-públic es nodreixen mútuament amb la 
finalitat	de	consolidar	la	Rambla	del	Raval	com	a	eix	captador.

Les forces econòmiques de la globalització i estandarització 
s’enfronten amb la trama històrica en aquest sector. Els nous 
equipaments i hotels xoquen amb els habitatges històrics. Peces 
alienes a l’entorn que les envolta –per la seva desalineació, la 
forma que adopten i la materialitat que les construeix– que en 
comptes d’establir diàleg amb el barri i estendre part del seu ús al 
territori	col•lectiu	es	tanquen	introspectivament	sobre	sí	mateixos.	
El	caràcter	autònom	que	els	defineix	és	conseqüència,	en	part	de	
la	pròpia	arquitectura,	però	també	de	la	falta	d’esforç	enfocat	a	
incloure les plantes baixes dins dels models de reforma urbana. 

	A	diferència	de	les	qualitat	gradual	de	filtres	que	caracteritza	
la zona nord del Raval, ni l’Hotel de luxe ni l’equipament de la 
Filmoteca	de	Catalunya	–inserits	dins	de	la	compacitat	del	Raval–	
han aconseguit generar una membrana qualitativa entre l’espai 
col•lectiu	i	l’espai	públic.	La	seva	repercussió	més	enllà	del	propi	
límit	de	façana	és	gairebé	imperceptible.	La	plaça	Salvador	Seguí	
n’és el clar exemple on la prostitució controla des de peu de carrer 
la	mateixa	plaça	on	s’hi	emplaça	la	Filmoteca.	L’arribada	d’una	
nova	peça	cultural	al	ben	mig	del	nucli	més	degradat	del	Raval	
no	és	causa	suficient	per	modificar	les	dinàmiques	arrelades	a	
la zona. Cal perseguir la neutralització de l’espai públic –evitar la 
privatització o apropiació de zones per part de grups– des de la 
qualitativa	interrelació	entre	l’espai	col•lectiu	i	espai	privat.	Crear	
una gradació que matisi el xoc entre les dues realitats actualment 
existents i que proliferi l’aparició d’espais ambigus en la seva 
titularitat	–ni	privats	ni	públics–	cada	dia	més	significatius	de	la	
vida social quotidiana.

3. Raval noble

Conformat	pels	edificis	al	voltant	del	carrer	Pintor	Fortuny,	el	
conjunt	edificat	d’aquesta	reduïda	zona	del	barri	del	Raval	està	
representada per la morfologia residencial. Herència d’uns dels 
primers creixement del Raval format per palaus i cases senyorials 
que sortien de la saturada Barcelona per buscar aire fresc, la 
qualitat	expressada	en	les	façanes	dels	edificis	és	encara	d’una	
riquesa urbana perceptible dins del Raval.

La planta baixa del sector, tot i la seva evident explotació 
econòmica	privada,	té	un	ús	i	significat	públic	indiscutibles.	Usos	
com la llibreria La Central, els restaurants o les recepcions dels 
Hotels,	tot	i	ser	privats,	configuren	els	itineraris	mestres	de	la	vida	
ciutadana	de	la	zona.	En	aquest	cas,	allò	privat	és	capaç	de	donar	
valor a allò públic. La qualitat individual té la capacitat de generar 
una	riquesa	col•lectiva	perquè	la	privacitat	d’aquestes	peces	no	
exclou	la	preocupació	per	interessos	i	valors	col•lectius.	El	carrer	
com a element públic deu part de la seva identitat als usos que 
l’acompanyen. La capacitat, influència i usos existents a les 
plantes	baixes	–algunes	de	les	quals	fins	i	tot	estiren	a	les	plantes	
superiors– afegeixen riquesa i valor al sector.

Remarcar també la forta presència hotelera al sector, ja per 
la	proximitat	tant	a	la	Plaça	Catalunya	o	a	Les	Rambles,	de	
oscil•lacions	constants	de	turistes.	Si	es	té	en	compte	que	
bona part de la població que pernocta en aquest conjunt d’illes 
edificades	canvia	periòdicament	en	un	lapse	curt	de	temps,	la	
repercussió	que	tenen	els	usos	de	la	planta	baixa	en	la	definició	
d’identitat de l’àmbit esdevé fonamental.

3

4



26

6. Raval collage

El sud del Raval, del carrer de Sant Pau a les Drassanes, es 
caracteritza per la suma d’arquitectures dissonants. Com a 
resultat de la coincidència espaial de múltiples plans d’actuació, 
els	diferents	edificis	autònoms	configuren	una	particular	i	diversa	
morfologia d’espais. Mentre que les àrees pròximes als límits de 
Les Rondes i Les Rambles poden llegir-se com una continuïtat 
del teixit residencial compacte del Raval –carrers de creixement 
suburbà, residència com a activitat predominant, alineacions de 
les	façanes	amb	els	carrers–	a	la	zona	central	és	l’espai	construït	
el	configurador	i	allò	no	construït	esdevé	espai	públic.

La manca de frontalitat i alineació i la molt menor densitat de 
població d’aquesta zona, per contrast amb la resta del barri del 
Raval, genera una sensació desconcertant amplitud i falta de 
control sobre els límits de l’espai públic. És més, sembla estar a 
l’espera	d’una	intervenció	final	aglomeri	cadascuna	d’aquestes	
individualitats convertint-les en una complexa i diversa, però única 
identitat. També l’abundant presència d’equipaments locals i 
serveis socials d’aquesta zona sud és revela la voluntat ciutadana 
de	consolidar	i	millorar	l’àrea	mitjançant	la	concentració	
d’activitats	que	poden	ajudar	a	activar	i	qualificar	l’espai	públic	
contigu.

L’autonomia dels volums, les alineacions i la tectònica, 
l’acumulació de cantonades i espais buits, la presència d’alts 
volums –com la torre Colon– enfront de l’estructura històrica de 
la muralla de la ciutat i la multiplicació d’estructures d’espai públic 
de dimensions i caràcters diversos–passejos, places, amples 
voreres– creen una sensació d’expectació en l’entorn on els 
edificis	i	l’espai	públic	esdevenen	oportunitats	d’intervenció	per	si	
mateixos.

5. Raval congestionat

El sector central del Raval comprès entre la Rambla del Raval 
i Les Rambles es caracteritza per la densitat residencial i la 
dimensió de les seves illes que conformen l’estructura urbana.  
Amb problemàtiques i inquietuds semblants a les analitzades al 
Raval de cantonades sobre el teixit residencial, la compacitat, 
l’envelliment	dels	habitatges	i	la	massificació	dels	patis	interiors	
d’illa requereixen l’actuació sobre aquesta capa de la ciutat.

La continuïtat horitzontal de les traces morfològiques d’aquesta 
àrea	repercuteixen	en	la	configuració	de	les	illes	que	els	delimiten.	
Les connexions verticals, sense continuïtat, fragmentades i 
dependents de la jerarquia transversal principal, interseccionen 
anecdòticament amb els carrers principals deixant llargs blocs 
residencials ininterromputs –algun d’ells és duplica l’ample 
d’una illa de l’eixample. L’equilibri entre la dimensió del carrer i 
la	longitud	del	pla	de	façana	que	l’acompanya	resulta	identitari	
de la forma urbana d’aquesta zona. Les traces són percebudes 
com a línies on l’entrada de llum a la cota de carrer, ja sigui per 
l’existència	d’una	plaça	o	espai	obert	o	la	intersecció	d’una	via	de	
major secció, ritmen seqüencialment el seu recorregut.

La sectorització i apropiació de trams per part del control 
exercit sobre l’activitat de la planta baixa és una realitat. La 
prolongada distància entre creuaments admet la subdivisió de 
les línies en segments independents. La planta baixa dels carrers 
i les activitats que alberguen formen part del sistema urbà i 
condicionen inevitablement l’espai públic al qual serveixen –tant 
si l’ús és explotació econòmica privada o no. No és anecdòtica 
ni coincident que en un tram l’ús de la planta baixa sigui 
pràcticament idèntic repetitivament i estigui coordinat per un 
mateix grup de població, com és el cas del carrer de Sant Pau. La 
homogeneïtat	de	la	cota	baixa	dels	edificis	és	també	una	forma	
d’apropiació i privatització de l’espai urbà. El control de tot allò 
que transcorre al carrer queda determinat per les plantes baixes 
que el delimiten. Si la possessió de les plantes baixes recau sobre 
un	únic	individu	–o	col•lectiu–,	equivaldria	a	dir	que	aquell	tram	
de carrer és de la seva propietat perquè pot controlar tot el que 
hi passa. És indiscutible, doncs, la necessitat urbana d’intervenir 
en	aquests	espais	que,	una	vegada	més,	no	són	ni	col•lectius	
ni privats en la seva totalitat però els quals tenen un impacte 
rellevant en la utilització i les dinàmiques dels espais públics. 
Actuació	que	tot	i	no	tenir	un	resultat	final	formal	construït,	al	
qual s’associa a les intervencions arquitectòniques i urbanes, 
pot	comportar	canvis	i	modificacions	en	les	dinàmiques	de	
comportament social molt més visibles a la vida quotidiana del 
barri.
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CONCLUSIONS

“A la ciutat contemporània cada vegada hi ha més llocs. [...] També 
hi ha cada vegada més contactes. I cada vegada més activitats, 
usos, construccions, moviments, àrees i imatges urbanes. El 
nombre d’objectes urbans es multiplica i acostumar-nos a aquesta 
multiplicitat exigeix obrir altres perspectives.” 

Manuel de Solà-Morales, Espacios públicos/Espacios colectivos.

En la complexa diversitat del Raval i la en multiplicació de 
situacions de contacte –i de conflicte– entre noves i velles 
relacions dins del barri,  és on resideix la riquesa i l’interès 
d’aquesta investigació. El contrast entre les dinàmiques existents 
i la reactivació i regeneració de les recent arribades poden 
observar-se simultàniament dins dels límits de l’espai públic. 
La barreja d’usuaris amb els seus propis codis d’apropiació 
i	conducta	dins	de	l’espai	col•lectiu	incita	a	qüestionar	el	rol	
de l’espai públic com a territori neutral. En el cas del Raval, el 
significat	pejoratiu	de	la	neutralització	progressiva	de	l’espai	
col•lectiu	ha	invertit	la	connotació	negativa	en	oportunitat	de	
contrarestar	la	privatització	d’aquests	espais	per	la	col•lectiva	i	
cohesiva lliure utilització dels mateixos.

Les relacions socials i econòmiques, les activitats desenvolupades 
a	l’espai	col•lectiu,	la	retroalimentació	entre	l’espai	privat	i	públic	
i	la	pluralitat	de	perfils	residents	i	usuaris	del	barri	del	Raval,	
exigeixen categories d’intervenció, més fragmentades i menys 
sistemàtiques	.	El	desafiament	actual	hauria	de	perseguir	la	
consolidació de nous focus, noves àrees i conceptes que explorin 
l’espai	col•lectiu	més	enllà	de	la	seva	definició	clàssica.	Dissenys	
urbans que duguin implícit l’acceptació d’equacions inestables 
al	barri,	que	tractin	el	filtre	entre	el	buit	i	el	construït	molt	més	
connectat amb el domini mental dels habitants, turistes i el 
sentiment	intern	de	pertinença.	Equacions	que	lluny	de	perseguir	
l’equilibri	com	a	objectiu	final,	entenen	que	l’acceptació	del	
desequilibri parcial pot contribuït més positivament en el tot que 

les polítiques estandarditzades que afavoreixen el desplegament 
del mateix model de ciutat a tot arreu.

Seguint en aquesta línea, algunes estratègies poden ser 
enunciades per la futura evolució del barri. En els Ravals més 
profunds, alguns elements podrien crear noves interdependències 
estimulant la diversitat dels nivells baixos i neutralitzar dominis 
apropiats a les plantes baixes. Hotels, restaurants i equipaments 
poden contribuir a crear noves àrees d’intensitat de menor 
importància però que reactivin les zones amb inèrcies més 
introspectives	i	degradades.	A	les	zones	amb	menor	gentrificació,	
polítiques d’habitatge social en el mateix teixit residencial existent 
poden aconseguir un equilibri entre la permanència dels residents 
i el canvi social de la planta baixa, de l’espai públic.

Probablement la transformació del Raval presenta interrogants 
comuns per altres barris europeus a tenir en consideració. 
Aproximacions sistèmiques –planejaments administratius– que 
tendeixen a “congelar” l’evolució de la ciutat per la invariable i 
inaclimatable adaptació de les seves propostes a una diversitat 
no	entén	d’imposicions.	Hotels,	comerços,	activitats	culturals	o	
equipaments no han de ser tractades com a dispositius genèrics. 
Cal perseguir noves estratègies que emfatitzin la heterogeneïtat 
del barri i siguin capaces d’absorbir la constant transformació del 
Raval. Un Raval alhora cultural i residencial, públic i privat, local 
i global, particular i genèric, de contactes i conflictes. Un barri 
d’identitats plurals.  
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