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La transformació de l’Avinguda Meridiana per tal de
fer-la més accessible i caminable es una aspiració
actual de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un
projecte que pretén adaptar l’avinguda a un nou model
urbà basat en la mobilitat sostenible y la recuperació
del carrer com espai públic.
Tot i existir ja estudis previs i alternatives de seccions
i de modificacions de traçat de la Avinguda en la
seva condició longitudinal, ara es vol també potenciar
la relació transversal “cosir el barris”. Per tal de
garantir una continuïtat urbana per els moviments
quotidians dels veïns i veïnes dintre d’un model urbà
de “walkable city” i de “ciutat en comú”, es proposa
l’estudi de verificació tècnica i participativa de un
sistema d’eixos cívics transversals, tenint en compte
la mobilitat i accessibilitat, i l’estat de l’espai públic,
les condicions socioeconòmiques, i el processos de
gentrificació urbana.
La metodologia dels treballs consisteix a utilitzar
per a l’anàlisi i propostes, Sistemes d’Informació
Geogràfica (SIG) que permeten una anàlisi multifactorial
de l’espai públic i ha de permetre observar i valorar
decisions tècniques a partir dels Indicadors proposats.
Els criteris tècnics resultants seran un conjunt de
recomanacions que tindran que ser verificats amb
les taules tècniques i de participació associativa,
en un procés coordinat amb el equip de Projectes,
Prospectiva i de Participació de l’Ajuntament.

Donada la necessitat de desenvolupar aquesta
feina, la seva especificitat i atesos els recursos
humans limitats de l’equip tècnic de l’Ajuntament,
s’ha proposat la col·laboració externa d’un grup
professional interdisciplinar, amb la capacitat de
portar a terme l’encàrrec “Criteris d’intervenció per a
la transversalitat a l’Espai Meridiana. Treball tècnicparticipat”.
Els objectius principals de l’encàrrec, són els de
aportar una nova metodologia de treball, i també un
compendi d’informació i material complementari, útil per
a la presa de decisions tècniques i de gestió local en
l’àmbit territorial de l’avinguda Meridiana. Per a tal
fi es planteja una anàlisi i un reconeixement global
multi-criteri del model urbà existent i un també un
model proposat per a l’Avinguda Meridiana; també
es proposen una sèrie de recomanacions i criteris
d’intervenció, que segons la valoració dels projectistes
i gestors de l’Ajuntament poden arribar a ser aplicats.

per grups socials, mapes generales de caracterització
en àrees homogènies per sub-àmbits, mapes de la
proposta d’estratègia global general per trams,
nodes i eixos transversals, esquemes de reflexió
sobre les seccions del tronc principal de l’avinguda
amb esquemes de franges funcionals i dimensions molt
generals. Muntatge d’anàlisi abans i després de la
proposta de millora dels encreuaments i perspectives.
Power point amb animació 5-7 min amb els conceptes
i criteris. A més es farà lliurament de la informació
digital elaborada.
Finalment l’Anàlisi de model urbà i criteris d’intervenció
dels eixos transversals Avinguda Meridiana com un
procediment tècnic-participat, pretén donar resposta
a diverses qüestions: Qui són i com habiten els veïns i
veïnes la Meridiana?, Que pensen i com és la vivència
quotidiana dels veïns i veïnes?, Com interpretar els
resultats?, Quines respostes projectuals es poden
aplicar per a integrar la Meridiana?, Quines conclusions
i recomanacions podem fer?

Els continguts del treball son a nivell general,
els que permeten fer una valoració general de la
transformació de l’avinguda Meridiana i els seus
eixos transversals, respecte al seu entorn, validant
i proposant criteris de diversa índole i escala. Per
aquesta raó s’han elaborat divers tipus de productes,
mapes i esquemes gràfics: Mapes temàtics d’anàlisi,
mapes per paràmetres i indicadors urbans (mobilitat,
espai públic, activitats, demografia), mapes agregats
9
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Per què cal fer un estudi i procés tècnic participat?
L’urbanisme és política i tècnica, també participació i
democràcia. La participació ciutadana en l’urbanisme és
cada vegada més reconeguda com a part indissoluble
de la pràctica política, i per tant és part important
dels seus fonaments ideològics. Encara que molts que
els debats urbans encara se centrin en la discussió
de l’exposició d’arguments tècnics que assumeixen
posicions ja sigui a favor o en contra.
Situant-nos en aquest context és d’assumir que
el debat sobre la participació en sobre les qüestió
urbanística ha d’emmarcar-se per obligació des del
marc de la democràcia a la ciutat i els drets ciutadans.
Es tractaria llavors de compartir un interès per la
ciutat i les seves problemàtiques, sota “un interès
essencial: la comprensió, la producció i l’alteració
de les condicions espacials com un prerequisit per
a identificar l’ampli abast de la realitat política”
(Weizman). En aquest sentit, l’abast de les propostes
tècniques hauran d’estar en concordança amb les
propostes polítiques que regeixen la gestió de la
ciutat.
Moltes vegades la idea de democràcia urbana
s’ha confós amb la idea de l’obligatori consens, i
això produeix estatisme-immobilisme-paràlisi?. En
urbanisme, parlar de democràcia àmplia i total com a
equivalent a la capacitat que tothom pot participar
en totes les professions i pràctiques (Miessen), pot
12

tenir els efectes contraris als d’arribar a acords
i pot generar fragmentació d’opinions i posicions
enfrontades. El consens no sempre és problemàtic, i
és sovint necessari, però això passa per reconèixer i
aproximar les visions i aportacions dels professionals i
dels ciutadans. D’una banda, la formació i coneixement
de les tècniques urbanístiques, són indiscutiblement
necessàries. Creure que el “a baix cap amunt” és
sempre una activitat política espontània significa
demanar-li a la gent a conèixer coses per les quals
no han estudiat o treballat. (…). Ells volen la teva
ajuda. S’hauria de tenir el respecte suficient cap a
ells per poder dir-los: “sí, els ajudo. Utilitzaré el que
sé” (Sassen).
D’una altra, podem veure que així com no hi ha
pensament o critica on hi ha absolut consens, i el
conflicte és per tant necessari, la democràcia directa
és també qüestió d’escala, i hi ha que observar com
és el veritable entorn i context de cada estudi, més
enllà del mínim comú denominador que l’aglutina, així
com també s’ha tenir en compte, no únicament a aquells
grups que activament participen, s’autorganitzen i
mobilitzen.
Per a plantejar un canvi cap a un model d’urbanisme,
ecològic, més actiu i participatiu, hem de partir dels
problemes urgents de la ciutat, la desigualtat sociespacial i els desequilibris ambientals, en “la nova
qüestió urbana” (Secchi): la desigualtat és el gran
problema del nostre temps. La desigualtat social

deriva en injustícia espacial, en ciutats fragmentades
física, social i simbòlicament. Si es consideren aspectes
fonamentals que caracteritzen aquesta crisi ambiental,
l’esgotament dels recursos, la deterioració dels
ecosistemes i el canvi climàtic, tots ells afecten al
capital natural sense el qual no pot existir ni economia
ni societat humana. Fet que reorienta el debat sobre
qui i com es prenen les decisions en relació amb uns
fluxos de recursos, energia i matèria, l’expressió final
de la qual és sempre espacial.
Es pot entendre així la importància que adquireix
la dimensió territorial dels processos a totes
les escales, des de la urbana i la rural fins a la
planetària, i com la reflexió entorn dels models de
producció, agricultura, urbanisme i mobilitat adquireix
una importància estratègica.
La perspectiva del paradigma ecològic certament
no contribueix a traçar estratègies ni vies d’acció
senzilles, doncs no fa sinó posar de manifest la
complexitat de les interrelacions entre les diverses
components de la realitat urbana, però, el fet de
plantejar noves maneres d’analitzar i reflexionar de
manera més sòlida sobre l’espai, l’energia i la matèria,
i l’obligar a replantejar els conceptes de riquesa i
benestar, sí que suposa un potencial enfocament
per escapar a molts dels debats estèrils que han
caracteritzat el que s’ha denominat el “marc clàssic
de discussió sobre la democràcia”.

Actors, participants o ciutadans?, Informar, consultar
o participar?. Pel que fa a la qüestió de la participació,
aquesta potència del paradigma ecològic resideix,
sobretot, en el fet fonamental que ajuda a aclarir
i a situar en els seus justs termes la relació entre
el coneixement de l’especialista i els processos
col·lectius de preses de decisions. I en aquest sentit
els experts hauran de renovar els seus enfocaments i
instruments incorporant la visió ecològica, alhora que
d’implementar noves formes de comunicació, transmissió
i interacció social en els processos de formulació de
polítiques i projectes urbans, a les vegada també que
caldrà promoure i formar a les persones en una nova
cultura ciutadana, que la faci més informada, activa,
participativa i interessada pels temes d’interès comú.
MORFOTIPOLOGÍA I TOPOLOGIA. PLÀNOLS O MAPES? EL
TREBALL AMB MODELS.
En el desenvolupament de la urbanística, s’han anat
sumant, contrastant i entrellaçant diferents visions
sobre els problemes de la ciutat. Sent l’urbanisme
una disciplina de tipus interdisciplinari, podem veure
com al llarg del temps s’han desenvolupat diferents
paradigmes, enfocaments, mètodes i instruments per
a l’anàlisi i estudi dels temes urbans. Han existit
diferents aproximacions a un mateix problema l’espai
urbà, amb orientacions cap a la forma, l’estètica,
el funcional i també al social: destaquem aquí dos
enfocaments que han aportat instruments d’anàlisis i

eines a projectar i planificar a la ciutat, que considerem
útils i que se segueixen avui desenvolupant.
La morfotipològica i la topològica, constitueixen dues
aproximacions que ens permeten abordar l’anàlisi de
la ciutat en relació amb les infraestructures, que
és el cas de l’estudi de l’Avinguda Meridiana. D’una
banda, l’anàlisi morfotipològica ens permet visualitzar
espacialment aquestes relacions, mitjançant formes
de representació pròpies del projecte arquitectònic o
del disseny urbà; i per un altre l’anàlisi topològica
ens permet abstreure la realitat urbana i territorial
en les seves relacions, de vegades poc perceptibles
i mesurables per entendre la seva estructura i
funcionament, mitjançant construccions de grafs
i mapes, en representacions pròpies de les xarxes
d’enginyeria urbana. Així la intuïció i hipòtesi
projectuals de partida, poden verificar-se mitjançant
la correlació de dades i la comprovació a través de
paràmetres i indicadors.
Però per partir d’aquests dos enfocaments principals,
reunits dins del nou punt de vista proposat, també
es fa necessària i oportuna una nova mirada cap als
principals estudis heretats de la teoria urbanística, que
permet convertir-los en renovats instruments i eines
pràctiques per a l’anàlisi urbana. Les agudes crítiques
i assajos sobre la urbanització de Lewis Mumford; les
anàlisis basades en la percepció del paisatge urbà
de Gordon Cullen; el reclam d’una humanització de la

ciutat en Jane Jacobs; la sistematització i organització
de la mobilitat en Collin Buchanan; l’interès per les
noves realitats urbanes per part de Robert Venturi
i Denise Scott Brown; les aproximacions sistèmiques
i de patrons, alhora, perceptives des de Kevin Lynch
fins a Christopher Alexander a l’anàlisi descriptiva
i qualitatiu de Jan Gehl i Allan Jacobs, entre unes
altres, o les lectures territorials des de l’ecologia i el
paisatgisme de Richard Rogers, Ian Mac Harg i Richard
T. Forman.
D’altra banda, respecte a una aproximació morfotipològica
destaca la dimensió arquitectònica de l’urbanisme, amb
la reflexió sobre el “projecte urbà” d’urbanistes com
Solà Morales o Busquets, a Espanya; Panerai, Mangin o
Castex, a França, i Quaroni o Gregotti, a Itàlia. Aquests
autors, des de finals dels anys setanta, i a partir dels
enfocaments plantejats per Muratori, Aymonino o Aldo
Rossi, van donar continuïtat a la reflexió sorgida
com a reacció a l’urbanisme funcionalista, proposant
l’estudi de l’evolució de les formes urbanes, amb
especial atenció als aspectes morfològics.
UN ATLES URBÀ, FER MAPES COM UNA RADIOGRAFIA
DE LA CIUTAT
La necessitat d’elaborar una anàlisi que representi
la realitat canviant i complexa dels processos
transformació urbana, és una tasca que implica un
estudi basat en un compendi molt ampli d’informació
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de la ciutat, que muta contínuament no solament en
els aspectes físics, sinó que també en les seves
activitats, apropiació social, ús i qualitat ambiental.
És a dir una gestió de la ciutat i un planejament urbà
més àgil, hauria d’estar atent a les tendències i canvis
i estar prou capacitat i atent per “mesurar-los” i
avaluar-los, solament aquesta valoració i seguiment,
permetrà una millor condició en les preses de decisions
en les polítiques, programes i projectes aplicables als
territoris urbans.
No obstant això, la informació (mapes i dades), que
conformaria les bases cartogràfiques i alfanumèriques
és heterogènia, dispersa i en molts casos incompleta.
De diferent origen i pertany a entitats de divers tipus;
informació de planejament, bases de dades cadastrals,
informació demogràfica. Existeix una treball molt
laboriós previ per:
1) Aconseguir i homogeneïtzar múltiples bases
cartogràfiques amb orígens, estructures i formats
diferents.
2) Treballar amb bases alfanumèriques a través d’una
sèrie d’operacions que tracten exclusivament amb
dades tabulars, com a conversió de formats específics
a taules, vincle amb les bases gràfiques i altres
taules, i operacions d’agregació.
3) Treballar amb informació externa i Big Data, on
finalment, es tracten dades d’institucions externes
per a posar en relleu la capacitat d’integració de
14

dades disperses que permet la tecnologia SIG, amb
serveis WMS, utilitzant en aquest cas les ortofotos
del ICC per comprovar la correcta georeferenciació.
De totes maneres el GIS és una eina, és a dir, un mitjà
i no un fi; un instrument de suport per a gestors,
projectistes i analistes urbans. Avui resulta molt
més abordable per tècnics i institucions la realització
de mapes on representar elements i llocs singulars,
on referir informació geoespacial d’interès, doncs
es pot executar amb ordinadors estàndard a preus
accessibles per als professionals, les administracions
i sobretot també als ciutadans, i cada vegada hi ha
mes possibilitats de consulta i elaboració de mapes
temàtics per part de la comunitat (servidors de mapes,
googlemaps, Openmaps).
Els mapes són una eina bastant visual i transmissible
per al públic en general. Això ha afavorit la incorporació
dels SIG en moltes administracions de la mà de l’àrea
de planejament urbanístic, habitualment acostumada a
treballar exclusivament amb eines de disseny assistit
per ordinador, però sense massa coneixements dels
recursos SIG, que no consideren el potencial analític i
de coneixement, d’elaboració d’informació en SIG, amb
utilitat estratègica i pràctica en les decisions urbanes
que concerneixen a la millora i transformació de la
ciutat. Els ajuntaments generen un important volum
d’informació gairebé íntegrament amb referenciada al
seu territori. Unes bases d’informació sobre la població

(padró), el territori (llicències d’obra, planejament
urbanístic, infraestructura viària, xarxes il·luminat,
equipaments...) i la seva economia (Impostos d’activitats,
IBI, etc.). Des del moment en què un ajuntament disposa
d’una base gràfica digital, posseeix un denominador
comú de les dades anteriorment esmentades.
Per definició, els SIG com “... sistema compost per
elements informàtics (Maquinari i programari) i
mètodes dissenyats per permetre l’adquisició, gestió,
manipulació, anàlisi, modelatge, representació i sortida
de dades espacialment referenciades, que ajuden a
resoldre problemes de planificació i gestió” , segon la
definició del National Center for Geographic Information
and Analysis d’EE.UU.
Així les coses, “per manejar una quantitat important
de dades de manera eficient és necessari utilitzar
un Sistema d’Informació que emmagatzemi, actualitzi
i exploti el conjunt d’aquestes dades. Si una part
important d’aquestes dades té un component de
localització (forma i posició), necessitarem gestionarlos amb un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)”. I
“també els SIG poden aportar, per la seva capacitat
d’anàlisi i maneig de dades, un coneixement exhaustiu
de la ciutat i el seu funcionament. Una informació
valuosa a la planificació i gestió dels processos de
transformació urbana. Una manera més precisa de
conèixer l’estat del municipi i d’àmbits en temps real”
(Garcia-Almirall, Rodó, Valls & Cors). Tot i que en
molts municipis no es disposen de recursos tècnics

suficients existeix una necessitat creixent de l’estudi
urbà, els seus teixits edificats, d’habitatges i els seus
habitants amb SIG.
UNA CARACTERITZACIÓ ESPACIAL I ANÀLISI DE MODEL
URBÀ DE L’ÀMBIT DE LA MERIDIANA.
Per a l’estudi que presentem aquí hem realitzat un
estudis de caracterització i anàlisi urbana en SIG,
desenvolupant una metodologia integrada de l’estudi
geoespacial de la ciutat incorporant dades socials,
econòmics i urbans, sobre la base de cartografies
urbanes, mapes amb dades elaborades del cadastre,
bases de dades municipals entre unes altres. Entre les
funcions habituals de l’administració local existeixen
unes de tipus tècnic, altres administratives i unes
altres de planificació. Totes elles amb un alt component
territorial. Les tècniques han utilitzat tradicionalment
el CAD per al control, disseny i manteniment ciutat.
Les d’administració temis fiscals i legals (Població,
Cadastre, Activitats econòmiques) sovint han iniciat
la utilització dels SIG. Les que es dediquen a la
planificació de Planes de Protecció Civil, Mapa escolar,
Planes d’Ordenació Urbanística Municipal, són les que
requereixen d’un major nivell de capacitats analítiques
que aporten els SIG.
Els estudis recents sobre l’ús les TIC i específicament
del SIG en les administracions locals21 indiquen la
seva progressiva incorporació en diferents àmbits.

Inicialment els SIG es van utilitzar per inventariar
i representar informació territorial. El cadastre i el
planejament segueixen sent els usos més habituals
d’aquesta tecnologia al món local. D’una banda, el
potencial d’anàlisi de la informació georeferenciada que
tenen els SIG els ha anat obrint nous camps d’aplicació.
Per una altra, les noves aplicacions cada vegada més
manejables, permeten elaborar diferents models o
visions de la ciutat i, fins i tot, fer simulacions del
comportament de variables. És a dir, que poden arribar
a ser la pedra angular de la planificació estratègica
de l’àmbit d’estudi.
Els SIG són d’ús habitual entre els serveis tècnics,
Medi ambient, Atenció al Ciutadà i serveis econòmics
(Cadastre). En tots ells existeix un interès creixent
en la utilització del SIG. No obstant això l’elaboració
d’estudis basats en models i simulacions en GIS per a
estratègies urbanes encara ara com ara aquesta en
ple desenvolupament, fet que fa que aquest estudi
sobre l’avinguda Meridiana sigui d’interès, ja que pretén
abordar tant el vessant morfològic, com a topològica
de la ciutat i a diferents escales, tant a nivell de
l’anàlisi urbana, com de proposta d’estratègia global i
també dels criteris d’intervenció més específics.
Podríem dir que per treballar sobre “el model urbà”
de la ciutat hem de conèixer, representar els canvis,
així com també simular els possibles efectes de les
propostes de transformació a través de models.

NOVES APROXIMACIONS A L’ESTUDI DELS PROJECTES
D’INFRAESTRUCTURA
En la construcció i transformació dels espais urbans,
és necessari assumir el repte de la seva difícil
configuració, per desenvolupar un urbanisme qualitatiu
i quantitatiu alhora, que faci front a ciutats esteses,
disperses i fragmentades: condició en la qual la relació
entre “infraestructura” com a xarxa de suport de
relacions urbanes i “estructura” com a expressió
de la interacció dels sistemes urbans cobra gran
importància com a mitjà de continuïtat i vertebració
territorial. Segons M. Cerasi, l’estructura urbana
és un “sistema de sistemes” unitari i per a la seva
anàlisi es desagrega en els seus sistemes individuals:
residencial, d’equipaments, d’espais lliures, etc. per
captar de cadascun les seves regles pròpies i després
es recompon de manera complementària en elements
projectuals estructurals, doncs l’espai col·lectiu de
la ciutat té una forma, té articulacions i té nusos;
representació que ens permet tenir una visió abstracta
i alhora intencionada de la realitat urbana.
Per al cas que ens ocupa de l’Avinguda Meridiana
a través de l’elaboració de mapes de calor hem
intentat mostrar aquesta estructura, primer de forma
temàtica i separada, i després mitjançant agregacions
que mostren sinergies entre temes, per deduir la
conformació d’una estructura que no és del tot visible
i evident.
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INTERESCALARITAT, INTERDISCIPLINARITAT I
SOSTENIBILITAT
A través de la introducció i desenvolupament de novas
aproximacions, metodologies i bases de treball en la
proyectación urbanística i d’infraestructures, es poden
arribar a consolidar tres objectius principals: 1) definir
uns enfocaments i eines comunes entre disciplines que
tenen el seu camp d’acció en l’urbanisme, enginyers,
arquitectes, geògrafs, sociòlegs, ambientòlegs, etc. 2)
Considerar que el problema infraestructural concerneix
a les diverses escales de la ciutat: a escala territorial,
urbana i de projecte d’urbanització. I 3) assumir tant
la gestió de la mobilitat com el disseny específic de
la urbanització a la ciutat des de la perspectiva de
la sostenibilitat, és a dir, posant en valor i afavorint
l’entorn, donant prelació al vianant, al ciclista i al
transport col·lectiu, i realitzant proposades amb
solucions arquitectòniques i constructives adaptades
al mitjà i grups socials.
Dissenyar la infraestructura com a espai públic, posant
en valor, a més de la mobilitat, les altres funcions
urbanes que li concerneixen, obliga a considerarla una tasca tècnica amb una important repercusió
social, i del seu correcte funcionament i ordre formal
dependrán la construcció positiva del territori i la seva
apropiació per part dels ciutadans. Així, l’obra pública
o d’enginyeria transcendeix del territorial a l’urbà i
l’arquitectònic, del infraestructural a l’estructural, i
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en el seu disseny, respecta i promou la “urbanitat”, és
a dir, les “bones maneres” del fet urbà, considerant
la lògica dels carrers, les places, el complex sistema
parcelario i l’harmònica continuïtat dels paisatges.
Com deia O. Bohigas respecte a la “urbanitat” de la
ciutat: “es tracta, doncs, de fer ara un urbanisme
amb els instruments de l’obra pública, és a dir un
urbanisme que es recolzi en projectes d’urbanització.
Projectar una vegada més —i realitzar—, places,
carrers, passejos, parcs, rambles, cruïlles, passos per
als vianants, mobiliari urbà, senyalització, monuments”.
Però ara amb un enfocamnent ecològic i nous
instruments d’analisi i criteris projectuals.
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REPENSANT LA MERIDIANA
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TRANSVERSALITAT, UNA OPORTUNITAT PER A CANVIAR
LA LLARGA HISTÒRIA D’UNA BARRERA URBANA.
L’avinguda Meridiana és, amb 7,1 kilòmetres de longitud,
després de la Diagonal i la Gran Via la tercera via
més llarga de Barcelona. Aquestes tres avingudes son
l’estructura bàsica de connexió i accés de la ciutat a
escala territorial, funció estratègica que des de el seu
origen ha acomplert l’avinguda Meridiana. Històricament
la Meridiana ha estat marcada per un model de ciutat
i de mobilitat basat en el vehicle motoritzat i, la
priorització dels criteris de l’eficiència viària s’ha
imposat a la d’una veritable estructuració urbana. A
traves del temps l’avinguda ha estat configurada com
una barrera entre els barris, que no dona resposta a
les necessitats dels veïns i veïnes.
L’enginyer i urbanista Cerdà dins del seu “Pla de
Reforma i Eixample de la ciutat de Barcelona” de 1859,
va proposar l’encreuament de dues vies diagonals
d’una amplada de 50 metres cada una: la Diagonal
i la Meridiana, amb la Gran Via. Les tres “vies
transcendentals”, i importants en jerarquia, han estat
concebudes per relacionar la ciutat amb la denominada
“vialitat universal” i per facilitar la comunicació entre
els municipis del Pla de Barcelona.
Així la Gran Via travessa tota la ciutat resseguint la
costa. La Diagonal connecta Barcelona amb l’interior de
la península, per la vall del Llobregat. I la Meridiana
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connecta amb el nord, cap a França i Europa aprofitant
per la vall del Besós la sortida natural del pla de
Barcelona. El seu traçat coincideix, amb el meridià
terrestre Dunquerke-París-Barcelona, fet que prové
el nom Meridiana a l’avinguda que amb l’excepció dels
últims anys de la Segona República, es va anomenar
Avinguda de la URSS.
Durant el segle XIX, la presència de construccions
rurals i la proximitat de traces d’importància històrica
com la carretera de Ribes –antic camí de sortida
de la ciutat enmurallada- o el Rec Comtal –antic
canal d’abastament d’aigua-, va a obligar a Cerdà a
plantejar la geometria del traçat de la avinguda, fent
una desviació, evitant el casc antic de Sant Andreu. El
llarg procés d’urbanització de l’avinguda ha provocat
el enderrocament de molts edificis històrics, sent
el de la Nova Torre del Baró, construït el 1797 i
desaparegut el 1967, un de los més representatius.
Per a Cerdà el ferrocarril representaba una forma de
mobilitat clau en el seu Pla aprovat l’any 1860. És per
això que l’any 1862 es construeix el tram de Barcelona
a Montcada de la línia de ferrocarril cap a Saragossa,
seguint la traça proposada per ell.
La progressiva i lenta consolidació de l’Eixample, no ha
donat encara a la plaça de les Glòries, on es creuen
les tres “vies transcendentals”, enlloc d’esdevenir
el que Cerdà preveu com el nou gran centre de la
metròpolis, acaba convertint-se en el límit entre la

ciutat consolidada i els barris industrials del Poblenou
i el Clot. La Meridiana fins ara respecte a l’Eixample
representa un límit i barrera. Mediant el “Pla d’enllaços
ferroviaris” de l’any 1932, la Generalitat republicana
proposa el soterrament de les vies que creuen la
plaça de les Glòries i els treballs començen dos anys
més tard però, degut a la Guerra Civil, l’obra s’atura
i els túnels inacabats són usats com a refugi civil
antiaeri. Finalment, la Meridiana i els seus voltants
començen a consolidar-se passada la guerra.
Es va a construir el conjunt d’habitatges socials
conegut popularment com “Les Cases del Governador”
(“Urbanització Meridiana”) l’any 1944 suposa un dels
primers impulsos en la urbanització de la zona. També
es inaugura a les Glòries el túnel ferroviari iniciat
abans de la guerra en 1948. Els anys següents, es
perllonga la línia L-1 del metro, i fins abans de la
guerra la línia s’acabava a Marina, posteriorment el
1951 es construeixen les estacions de Glòries i el Clot
i fins al 1954 la línia L-1 arriba fins a Fabra i Puig.
Després vindrà el soterrament les vies ferroviàries, i
el aprofitament de la superfície de la Meridiana, i pren
el caràcter de eix viari i important accés pel nord de
Barcelona. Es converteix la Meridiana en una autopista
urbana, amb una secció de 12 carrils y voreres reuïdes
i que es pot creuar amb passos elevats per a els
vianants. Aquesta gran barrera física entre els
barris, es suma la contaminació i l’ impacte generat

pel pas de 120.000 vehicles diaris. Però tot i que el
traçat de la Meridiana passa per quatre districtes
(Eixample, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris) i 13
barris (Fort Pienc, Sagrada Família, El Clot, Camp de
l’Arpa, El Parc i la Llacuna del Poble Nou, Trinitat
Vella, Sant Andreu, Sagrera, Navas, Vallbona, Trinitat
Nova, La Prosperitat i Vilapicina i Torre Llobeta), és
en els trams d’El Clot, La Sagrera, Sant Andreu i
Trinitat on els impactes són més evidents i on les
protestes veïnals son més importants. La reivindicació
d’una millora a la connexió entre els barris fa que els
passos elevats siguin suprimits, i es posin semàfors i
passos a nivell.
Fent un repàs històric i una comparativa entre les
dues principals avingudes d’accés a Barcelona, la
Diagonal i la Meridiana, es pot evidenciar com les
polítiques urbanístiques han afavorit més l’entorn de
la Diagonal de més alta renta que els barris obrers
de la Meridiana. Amb l’arribada de la democràcia,
l’any 1977 l’Ajuntament recupera com àrea de nova
centralitat les 32 hectàrees que els antics tallers de
la RENFE-Meridiana ocupaven des de 1890.
L’impuls dels Jocs Olímpics representa canvis
significatius en la Meridiana, la construcció de les
Rondes disminueix el volum dels cotxes que transiten
per l’avinguda, fet que permet canviar la secció
modificant els carrils i augmentant l’espai per a el
vianant. Al 1990 s’urbanitza el entre la plaça de les

Glòries i el carrer València amb una secció de rambla
central. I l’any 1995, es modifica al tipus bulevard la
secció transversal de l’avinguda, des del carrer València
cap a amunt, amb amplies voreres de 11,5 metres i 8
carrils per als cotxes per sentit a la part central.
Es desmunten les passeres elevades i s’instal·len
més semàfors i passos de vianants. Intervencions que
permeten guanyar espai públic per al vianant i reduïr
la presència de l’automòbil. També, durant els anys
noranta s’urbanitza el tram de l’avinguda entre la
plaça de les Glòries i el parc de la Ciutadella.

UNA MERIDIANA PER COSIR ELS BARRIS. FUTUR I
REPTES DE L’ACTUAL TRANSFORMACIÓ.
Per a l’Ajuntament de Barcelona la transformació de
la Meridiana. Es tracta d’un projecte clau per la ciutat
que s’ha de desenvolupar d’una manera exemplar, tant
pel que fa a la definició del projecte com pel que fa
al procés de participació ciutadana.

Es construeixen al entorn equipaments de escala
metropolitana l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1993),
l’Auditori de Barcelona (1999), el Teatre Nacional de
Catalunya (1996), el Museu del Disseny (2008), i més
recentement el Mercat dels Encants (2013), a més que
es incorpora el tramvia amb direcció av. Diagonal i
Besòs.

La Meridiana com eix estructurant del Nord-Est de
Barcelona, que recorre pràcticament mitja ciutat, i
a mesura que es desenvolupa des del Parc de la
Ciutadella fins a Vallbona, travessa districtes i barris
amb teixits ben diferenciats, i va prenent un caràcter
molt divers. Clarament, la seva millora, no pot ser
afrontada només a partir de l’estudi de la seva
estructura física, si no que també haurà de tenir en
compte altres paràmetres, com la realitat social del
seu entorn, i l’ús que els seus veïns en fan dia a dia.

Per part seva, la transformació de l’emblemàtic
encreuament de les Glòries, des de nus elevat, a nivell,
i després com parc urbà denominat “Canòpia Urbana”,
representa una gran oportunitat per a simbòlicament
donar mes espai als vianants. A la vegada el
Compromís de Glòries (2007) signat amb el veïns, que
dona continuïtat al teixit urbà, obliga també a portar
endavant la “reducció del protagonisme del vehicle
privat”, i per tant es projecta el pas subterrani de la
Gran Via, ara en procés de complexa construcció.

Per això al llarg de la Meridiana s’han identificat uns
eixos transversals i nodes, que tenen un gran potencial
de connexió entre els barris a banda i banda de la
Meridiana, que històricament ha esdevingut una ferida
en el territori. La reflexió sobre aquests eixos ens
ha de permetre prendre les decisions correctes alhora
de dissenyar les cruïlles, i ens pot donar pistes de
com intensificar, millorar i potenciar aquests eixos de
connexió amb noves intervencions al llarg d’aquests.
En aquest marc, la Direcció de Model Urbà proposa
21

fer una reflexió participada sobre aquests eixos,
molt lligada al territori, com a estratègia per a cosir
els barris a l’entorn de la Meridiana, i amb l’objectiu
de segmentar el recorregut lineal de la Meridiana.
La reflexió ha d’integrar diferents sensibilitats,
les visions d’experts en diferents disciplines i les
percepcions, desitjos i propostes dels seus habitants
i usuaris.
Tal com es pot verificar, aquest procés de transformació
de la Meridiana també es una sol·licitud des de els barris,
per exemple en el manifest veïnal, de la plataforma
composta per més de 25 entitats constituïdes com a @
SomMeridiana, entre les quals destacaven associacions
de veïns i veïnes, associacions de pares i mares i altres
entitats vinculades a la ciutat, preocupades i ocupades
per la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, han
estat treballant conjuntament des de fa mesos per
una reforma de la Meridiana que sigui participada
activament i que tingui en compte una qüestió de salut
pública com és la contaminació atmosfèrica de l’aire,
que afecta tota l’àrea metropolitana i que ens deixa
3.500 morts prematures associades a aquesta causa
cada any.
S’està aplicant una nova metodologia en què es
contrasten les conclusions tècniques obtingudes
d’informació social, infraestructura urbana, equipaments,
i hàbits de mobilitat amb les percepcions i valoracions
obtingudes de les taules Tècniques i la participació
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associativa, fins a la destil·lació dels criteris que
millor puguin conjugar les opcions tècniques òptimes
amb les necessitats o desitjos socials.
Els estudis de caràcter interdisciplinari es desenvolupen
en un anàlisi-propositiu multicriteri (components
espai públic, mobilitat, soci-económic). Per tal efecte
es proposa una metodologia nova on, la utilització
de sistemes cartogràfics SIG (Sistemes d’Informació
Geogràfica) que permeten una anàlisi multifactorial
de de l’espai públic (aspectes socials, infraestructura
urbana i equipaments, hàbits de mobilitat) ha de
permetre observar y valorar les decisions a partir
dels Indicadors obtinguts. Els resultats tècnics seran
contrastats amb taules Tècniques i participació
associativa, en un procés d’aproximacions successives
fins a la destil·lació dels criteris que millor puguin
conjugar les opcions tècniques òptimes i les necessitats
o desitjos socials, en un temps establert.
La reflexió ha d’integrar diferents sensibilitats,
les visions d’experts en diferents disciplines i les
percepcions, desitjos i propostes dels seus habitants
i usuaris. La reflexió lligada al territori (carrers,
barris, districtes) té per objectiu prendre les decisions
encertades en el moment de construir els espais,
alhora que implicar els veïns en la proposta i permetre
que se’ls puguin fer seus. El procés de reflexió i
treball sobre els eixos transversals o nodes, s’haurà
de coordinar amb el procés de transformació de la

Meridiana, que comporta una reflexió de ciutat, tant
pel que fa la mobilitat com pel disseny de l’espai. Els
dos processos s’hauran de retroalimentar, i l’objectiu
és que el disseny de les cruïlles en aquests àmbits
prèviament detectats, pugui reculli propostes i criteris
treballats amb el territori. Per tant, el procés de
reflexió sobre els eixos transversals haurà de rendir
comptes a la Taula de Participació de la Meridiana, i
s’hauran d’establir diferents moments de trobada.
Es tracta d’un procés que implica gran complexitat, i que
a la vegada s’ha de coordinar amb la reflexió de ciutat
que comporta la transformació de tota l’Avinguda. Per
aquests motius, la Direcció de Projectes ha encarregat
aquest estudi tècnic per a la realització del procés de
reflexió participada sobre els eixos transversals a la
Meridiana, aquest document es una síntesi dels seus
resultats.
REFLEXIONS
DE
PARTIDA,
RECOMANACIONS FINALS

CONCLUSIONS

I

L’estudi part de la idea de fer el canvi de la concepció
i percepció de la Meridiana com frontissa a espina
dorsal i malla d’articulació de l’espai públic dels barris.
Per això es aporten nous elements para la definició de
criteris de projecte, que entenen la Meridiana com “eix
cívic” de ciutat, com una “franja de costura urbana”
transversal i longitudinal entre els barris i com un
projecte no solo a nivell viari, sinó un projecte complex

i amb solucions específiques, per diferents trams,
encreuaments i cantonades, és a dir:
- Un eix cívic on es integrin els barris amb solucions
urbanes, paisatgístiques, arquitectòniques, d’enginyeria
i mobilitat, i de participació i apropiació social.
- Una avinguda com un espai públic: articulador una
xarxa d’espais de estància i recorreguts, verda on la
vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari
urbà convidin a la ciutadania a viure-la.
- Una reforma integral dels espais, la il·luminació, la
distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les
zones verdes existents que contribueixin a humanitzar
i fer més acollidora la via.
- Una avinguda que com espai de la mobilitat: articulador
de una xarxa de connexions amb l’entorn prioritzant
el vianant, la bicicleta i el transport públic, per a que
els veïns i veïnes no la visquin com una barrera que
divideix barris.
- Un projecte global a fer per parts. la realització
del projecte per fases. després dels estudis i criteris
definits entre tots podem i volem començar ja!
A través de l’estudi hem fet els diversos anàlisis i
propostes, i podem concloure que:

- La Meridiana és un àmbit socialment molt divers i amb
dinàmiques urbanes diferenciables. Aquest fet permet
caracteritzar àmbits i trams on aplicar solucions
adaptades a les necessitats específiques, en comptes
d’aplicar formulacions repetitives. Amb propostes
globals i de conjunt, estructurals, estratègiques
i prioritzables, per això hem esbotzat un esquema
general.
- En el cas de la Meridiana un objectiu ha de ser, al
través d’aquestes propostes, trencar la preponderància
de la funció de via de pas per a convertir-la en
un espai prioritari per els veïns i veïnes en les
seves relacions tranversals, recuperant espai públic,
comoditat i seguretat per als modes més sostenibles.
És per això que hem verificat quins son els eixos
tranversals principals i els hem caracteritzat.

- Existeixen però diferents nivells de complexitat, i
per tant es poden identificar tipologies d’Eixos i Nodes.
Per aquets motiu es plantegen diferents tipus de
solucions, sent les Places-Cruïlla i eixos transversals
com espais tractats de forma unitària que pretenen
donar prioritat al vianant, recuperant espai públic de
proximitat.
- Els Nodes i eixos cívics transversals són alhora espais
de centralitat pels usos, connexions i oportunitats de
crear identitat social dels llocs, cosir i articular barris.
Un instrument que es pot utilitzar per a segmentar
la via, caracteritzant el diversos trams y afavorint la
construcció de un nou valor simbòlic amb relació als
llocs per on travessa la Meridiana. Per aquesta raó
hem proposat nous espais de referencia urbana.

- Es poden identificar diferents punts d’encreuaments.
El procés de participació permet verificar i ampliar les
necessitats a resoldre, algunes no contemplades fins
ara.
La diversitat de formes d’encreuament sol·licitades:
a peu, bicicleta, transport públic, vehicle motoritzat,
requereix la consideració del Node com a espai de
resolució conjunta. I per això hem identificat i tipificat
encreuaments per la seva complexitat.
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- 1713
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PART I. ANÀLISI TERRITORIAL PARTICIPAT

I.1 GENERACIÓ DE MAPES TERRITORIALS

I.1.1. Estructura metodològica
I.1.2. Informació urbanística: mapes de calor
I.1.3 Informació demogràfica
I.1.4 Mapes transversals
31

I.1.1

Estructura metodològica

L’estudi s’estableix mitjançant tres fases consecutives:

poden ser diferenciats segons col·lectius de població,
que vieun o utilitzen el barri de maneres diverses.

FASE I: ANÀLISI DEL MODEL URBÀ EXISTENT

2- Informació demogràfica georeferenciada i diferenciada
per unitats censals i referida també als diferents
col·lectius esmentats que resideixen en els barris
adjacents: veïns, comerciants, gent gran, gent jove,
representada i analitzada per col·lectius específics de
població.

L’anàlisi del coneixement del context urbà de l’àmbit
d’estudi i dels residents s’adquiereix a partir de
vàries fonts i el seu posterior tractament de formes
diverses per tal de poder realitzar una interpretació
bàsicament qualitativa:
1- Informació urbanística obtinguda a partir de les
bases d’informació Open-data (georeferenciades) de
l’Ajuntament de Barcelona disponibles al públic. El pas
previ que ha de permetre la interrelació i conversió
en indicadors legibles consisteix en un tractament de
sel·lecció, homogeneïtzació del seu contingut topològic,
i depuració d’aquells elements situats a l’àmbit de
projecte. Aquest pas, força laborios, permet establir
les bases per a generar els mapes georeferenciats
d’informació dels diferents aspectes a tractar i valorar.
Permet crear categories i creuar-les o relacionarles entre elles per aconseguir finalment els tres
mapes-indicador bàsics: mapes d’activitat, serveis de
mobilitat (mapes de mobilitat i accessobilitat) i espais
lliures existents (mapes de qualitat del paisateg urbà).
Per tal d’obtenir un indicador comprensible en termes
qualitatius s’utilitzen algoritmes que potencien la
proximitat o concentració d’aquells elements similars
o que que es desitja avaluar conjuntament, i que
gràficamente denominen Mapes de calor. Aquests
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Aquests dos primers grups han de permetre una
interpretació tècnica, que es valida porteriorment a
partir de la percepció que s’obté del procés participatiu:
3- Informació participada: S’ha realitzat un procés
participatiu en tres àmbits que contenen els barris
adjacents a la Meridiana i per als col·lectius socials
esmentats.
De cada col·lectiu i grup se n’extreu un cert coneixement
dels tipus de desplaçaments quotidians dels residents
(Xarxa quotidiana), i la percepció individualitzada
d’aquests desplaçaments amb suggeriments de millora,
en especial de l’experiència al creuar la Meridiana
(imaginant cruïlles). Tota aquesta informació es
converteix en un element de validadció i complement
tant del procés d’anàlisi com de creació de propostes
que incorporin aquells suggeriments que poden ser
implntats d’acord amb els objectius i possibilitats
tècniques del projecte.
4- Enquesta Online: Es va penjar una enquesta
online per a complementar la informació disponible

del procés participatiu i afinar els algoritmes de
representació dela mapes de calor, tot i que aquesta
es va desestimar finalment per manca de contingut
estadístic estadísticament significatiu.
FASE II: MODEL URBÀ PROPOSAT
A partir de les conclusions i informació obtingudes
en la Fase I es reflexiona sobre les característiques
urbanístiques a la Meridiana i la recerca de criteris per
abordar els projectes de millora dels encreuaments.
Aquesta procés porta a la consideració del Node com
a unitat projectual.
FASE III : PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
Le característiques que identifiquen cada Node, porten a aplicar uns criteris i unes solucions projectuals
específiques. Aquestes característiques inclouen tant
l’estructura urbanística preexistent com la funcionalitat viària establerta o planificada.
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ÀMBIT D’ESTUDI I EÏNES D’ANÀLISI

INFORMACIÓ I EÏNES D’ANÀLISI

Per a l’elaboració dels Mapes territorials s’utilitzen
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). En aquest cas
s’han utilitzat per a elaborar els Mapes urbanístics
algoritmes especials per a la representació de Mapes
de calor (vegeu explicació a continuació); també per
la representació de característiques demogràfiques
a partir de les unitats censals de l’Ajuntament de
Barcelona.

Les bases georreferenciades de localització de
diferents activitats permet crear una nevulosa de
punts que s’han agrupat segons els tres àmbits
temàtics següents.

L’àmbit d’estudi s’ha delimitat a partir de l’agregació
de les delimitacions del barris: CLOT, CAMP DE
L¡ARPA, NAVAS, PROGRÉS, SAGRERA, SANT ANDREU
VISPAISCINA, PORTA, ela quals han estat convidats
també en el procés participatiu.
Aquesta delimitació facilita també l’obtenció d’unitats
d’ínformació per la creació dels mapes demogràfics.

- Activitats: es recull la localització de les activitats
existents, però diferenciades per subgrups: activitats
de comerç de proximitat o comerç no quotidià per
tal que de poder diferenciar hàbits segons colectius
diversos; equipaments sanitaris, culturals, educatius
o hosteleria. En total 34 categories específiques
organitzades en 8 subgrups.
- Mobilitat: Es localitzen les diferents estacions de
transport públic (parades de bus, metro, o ferrocarrils),
estacions del Bicing, però també es mostra el grau de
connectivitat de la xarxa de vianants a través de la
proximitat de punts de connexió entre carrers (passos
de viannants).
- Espai públic: Recull els diferents tipus d’espais verds
d’estança local (places, accessos a petits espais verds
o arbrat al carrer), però també la disponibilitat de
vireres amples i carres de vianants que afavoreixen
els itineraris de proximitat.
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- Categories d’activitats, elements de l’espai públic i mobilitat recollits en el mapes temàtics
- Mapes de localització georeferenciada del les diferents categories segons tres àmbits temàtics, dins de l’àmbit d’estudi escollit
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OBTENCIÓ DELS MAPES DE CALOR

UTILITAT DELS MAPES DE CALOR

Els mapes de calor representen la densitat d’una
entitat determinada. Es fan servir per a avaluar
patrons d’ocurrència o clusters i localitzar punts
calents d’un determinat fenòmen.

Són representacions de capes de punts dissenyades
com a eina per a facilitar el diagnòstic d’un determinat
fenòmen lligat al patró de comportament espaial.

Al voltant de cada entitat (punt) es genera una
circunferència amb un radi que vindria a representar
el radi d’influència d’aquella activitat. Per exemple, es
spot establir en funció del nombre de visitants/dia
que reb cada activitat.
La concorrència o solapament de circumferències
determina una major intensitat de concentració
d’un succés, element repetitiu o activitat. Un major
radi també pot significar una major probabilitat de
concorrència.
Les cel·les de la malla amb major coloració corresponen
a aquelles que estàn més properas simultàneament a
punts d’ocorrència, pel que els punts calents no tenen
perquè coincidir amb un punt d’ocorrència.
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Per exemple, al diagnòstic per imatge de l’activitat
cerebral en l’àmbit mèdic, on les zones amb major
densitat o concentració de punts “actius” són vermelles
(calent=activitat) i les menors blaves (fred=inactivitat).

- Esquema explicatiu del tractament georeferenciat de concordança o densitat d’agrupació
- Exemple d’aplicació
- Imatges de consideracions dels àmbits temàtics de copmerç, espai púiblñic i element de mobilitat

APLICACIÓ A L’ÀMBIT URBANÍSTIC

ESTABLIMENT DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA

A l’àmbit urbà es pot avaluar de la mateixa manera
la presència d’aquells fenòmens que es consideren
fonamentals per a la qualitat de vida urbana des
d’un punt de vista ecosistèmic, ja siguin de l’àmbit de
l’espai públic, de l’activitat i de la mobilitat.

Si el que es vol es posar de manifest les zones més o
menys nutrides de determinat fenòmen, els mapes de
calor són els més adeqüats.

Cada àmbit conté una sèrie de paràmetres que són
processats per separat, aportant cadascún un mapa
de calor (o de concentració d’activitat) amb el que
analitzar el seu patró de comportament espaial i
detectar punts calents i punts freds. L’agregació
dels paràmetres dòna el mapa de calor resultant
per àmbit. I l’agregació dels tres àmbits el mapa de
calor ecosistèmic de l’àrea, que permet avaluar de
forma conjunta l’”estat de salut” del barri i les seves
carències.
Els paràmetres considerats han estat els següents:
• Espai públic: espais d’estada de qualitat, carrers per
a vianants, verd urbà, patrimoni..
• Activitat: comerç de proximitat i atractor, equipaments,
oci, centres civics, associacions, llocs de culte..
• Mobilitat: parades de metro, de bus, de bus interurbà,
de ferrocarril i de bicing

A l’hora d’establir el radi d’influència dels punts per a
interpretar-ne la seva concentració és més important
basar-se en el que es vol posar en relleu que en un
valor indicador donat. Cal tenir en compte que si el
valor del radi és inferior a la distancia mitjana entre
punts no existiria pràcticament superposició d’àrees
d’influència i el mapa de calor es veuria reduït a un
mapa de cercles dispersos. Si pel contrari, el radi
assignat és molt més ampli que la distància mitjana to
el mapa adquirirà la tonàlitat màxima i no ens aportarà
informació de patró de distribució.
Per aquest motiu el radi assignat a cada paràmetre a
avaluar és un compromís entre la visibilitat del patró
d’ocurrència i la importància que se li vulgui assignar a
cada paràmetre i no respón a cap valor en concret, sinó
que està relacionat amb la pròpia distribució espaial
de les entitats avaluades. No es tracta de saber on
es localitzen els elements, informació ja disponible en
els mapes de punts dels que es parteix, sinó quina
és la “taca” d’ocorrència, per tal de detectar-ne
més clarament o bé els punts calents o bé l’absència
d’ocorrència en la proximitat considerada.
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PONDERACIÓ
La ponderació de cara a donar més ènfasis a determinats
paràmetres respecte altres que es considera tenen
més importància a l’hora d’avaluar l’”estat de salut”
d’una àrea urbana. Això es pot aconseguir, o bé
mitjançant una ponderació interna al càlcul on es dòna
una tonalitat més intensa a les àrees d’influència
del paràmetre a resaltar, o bé modificant el radi de
manera que resalti amb major intensitat la ocorrència
simultània que altres paràmetres.
Per exemple, si es vol posar ènfasis a les zones de
major activitat comercial caldrà disminuir el radi de
proximitat entre comerços. Un radi de 50 m donaria
que pràcticament tot Barcelona ho cumpleix i no
resaltarien tant les zones on hi ha un comerç a menys
de 10 metres. Si apliquem radi 10 m s’”apagaràn” les
zones amb menor activitat i s’”encendràn” les de major.
Tant el radi de surtida com la ponderació entre capes
a agregar són decisions que es valoren durant el
procés de creació cartogràfica i depenen de l’àrea
a avaluar i dels objectius del diagnòstic, però són
extrapolables un cop fixades.
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- Resultats de l’aplicació de l’algoritme amb tecniques GIS d’agregació per proximitat
- Quadre de ponderació de pesos de valoració dels diferents aspectes temàtics segons col·lectius socials

PONDERACIÓ SEGONS GRUPS POBLACIONALS
S’han considerat 7 grups poblacionals: veïnat, grans,
joves, infants, dones, comerciants i diversitat funcional.
Per a cada grup s’ha ponderat la importància relativa
de les seves destinacions quotidianes, diferenciantles mitjançant un pes otorgat entre 0 i 3. Aquesta
ponderació es pot obtenir de l’experiència o d’una
enquesta de preferències per als col·lectius socials
esmentats.
Com a resultat, cada grup poblacional disposa de tres
mapes de calor resultants de l’agregació de paràmetres
per a cada àmbit (espai públic, activitat i mobilitat),.
L’agregació ponderada dels tres plànols permet obtenir
el Mapa agregat, que vindria a mostrar l’existencia
d’espais urbans amb més o menys riquesa urbana.
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I.1.2. Informació urbanística: mapes de calor
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- Resultat visual dels tres mapes temàtics per a un col·lectiu social específic (Comerciants)
- Mapa agregat del tres mapes temàtics
- Distribució del espai afectat per les diferents categories d’intensitat del mapa temàtic

MAPES DE CALOR TEMÀTICS
En els gràfics de la pàgina anterior s’observen els
resultats obtinguts dels tres tipus de mapes de calor
temàtics que s’han volgut analitzar: Activitat, Mobilitat
i Espai Public.
Aquestes tres temàtiques es poden a més diferenciar
per als col·lectius socials analitzats.
Els tons més foscos o intensos representen un major
grau de concentració o concurrència dels aspectes
avaluats. Els tons més clar indiquen una existència
més reduïda.
- Mapes d’activitat. Tronja fosc: major concentració
d’activitats que poden ser de l’interès del col·lectiu
analitzat. Blanc o tronja clar: baixa o nula activitat.
- Mapes de mobilitat: Blau fosc: alta connectivitat i
oferta de serveis de mobilitat. Blanc o blau clar: baixa
concurrència d’opcions de mobilitat.
- Mapes d’espai públic: Verd fosc: Alta qualitat per
varietat i proximitat d’espai verd i per continuitat en
els itineraris (passo vianants accessibles).

global relativa o percepció que una persona podria
tenir dd’un determinat barri.
Cal remarcar que tots els mapes valoren l’indicador
en termes relatius dins el context de la Meridiana de
tal manera que la gradació de color mostra sobre tot
la varietatde qualitat i la seva localització segons
els valors extrems obtinguts.
Tot i això es avaluar una distribució de l’espai urbà
afectat per cada gradació de tal manera que se n’obté
un resultat conjunt quantitatiu associat a la imatge
qualitativa que mostra el mapa.

Cada mapa genera doncs un Indicador visual de qualitat
i ubicació segons les necessitats o preferències d’un
col·lectiu específic.
L’agregació
entre ells
el conjunt)
denominats

dels tres mapes (també de foma ponderada
(per a equilibrar el pes de cadascun en
en un de sol dóna com a resultat els
Mapes agregats. Mostren una valoració
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Mapes de calor / Activitats

RESULTATS SEGONS COL·LECTIUS
Les ponderacions realitzades segons els col·lectius
socials avaluats mostren una valoració diferenciada
dels llocs d’interès segons si es tracta de persones
obligades o disposades a realitzar desplaçaments
llargs per
a realitar les activitats quotidianes
(joves per exemple), o aquelles alytres que valoren
les activitats de proximitat, tant de servesi com
d’equipaments.
En aquest sentit, les persones amb major mobilitat
valoren les activitats indepoendentment de la seva
proximitat.
Les perones per contra amb mobilitat reduïda o que
acostumen a acompanyar a algú tendeixen a valorar
la proximitat.
El barri de Sant Andreu i, l’eix Fabra i Puig fins a
Vilpicina, demostren ser espais força atractius per la
seva concentració d’activitat.
El subàmbit Navas manifesta un nivell baix de
concentració d’activitat. També a la Meridiana.
L’eix Rogent al Clot-Camp de l’Arpa també resulta ser
un àmbit atractiu tot i que molt menor en conparació a
Sant Andreu. No sempre igual per a tots els col·lectius.
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- Resultat de l’Indicador temàtic d’activitat per als col·lectius socials
- Imatge representativa de zona amb alta agregació d’activitat
- Imatge representativa de zona amb agregació d’activitat mitjana
- Imatge representativa de zona amb agregació d’activitat baixa
- Localització del exemples sobre mapa de col·lectiu de veïnat (ponderació neutra)
- Distribució de l’Indicador temàtic segons graus de densitat

LECTURA
(1) Com a via històrica però també gràcies a un
arranjament urbà mínim, el carrer Gran de Gràcia
constitueix un eix d’activitats potnen que forma part
del barri. No calen doncs grans avingudes, però si
les condiciones urbanístiques favorables per a la
mobilitat de proximitat.
(2) Per contra, un eix amb voreres més amples també
pot ser un espai atractiu i alhora compatible amb una
mobilitat motoritzada més intensa (Eix Fabra i Puig).
(3) Sense condicions urbanístiques i d’espai públic
difícilment s’atreu activitat que no sigui residencial.
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Mapes de calor / Mobilitat

RESULTATS SEGONS COL·LECTIUS
L’indicador temàtic de mobilitat mostra, a més del
grau de connectivitat dels carrers per l’existpencia de
punts de pas, l’existència de serveis: parades de bus,
metro, estacions de ferrocarril interurbà i estacions
de bicicng.
La ponderació realitzada es força similar excepte
perquè la gent gran no troba tran interessant la
utilització del metro per un desplaçament en transport
públic degut a una pitjor accessibilitat, tant per
distància a les parardes, com pel fet d’haver de pujar
i baixar escales en alguns casos. Tampoc la bicileta
no es de moment un aspecte atractiu per la mobilitat
de proximitat.
En aquest sentit, els grasn centres intermodals de
transport dins de l’àmbit: Sagrera i Sant Andreu
Arenal, destaquen per a tots els col·lectius excepte
per a infants o gent gran.
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- Resultat de l’Indicador temàtic de mobilitat per als col·lectius socials
- Imatge representativa de zona amb alta connectivitat i serveis disponibles
- Imatge representativa de zona amb connectivitat i serveis disponibles mitjans.
- Imatge representativa de zona amb aconnectivitat i serveis disponibles baix
- Localització del exemples sobre mapa de col·lectiu de veïnat (ponderació neutra)
- Distribució de l’Indicador temàtic segons graus de connectivitat

LECTURA
La Meridiana permet la ubicació de dos centres
intermodals de transport i disposa d’una certa dotació
de parades en el seu recorregut. Aquesta metodologia
no permet però valorar la qualitat del sevei i el grau
de servitut de les relacions transversals.
Tot i això, sembla clar que la manca d’espai píublic
impedeix que alguns barris com Navas o Camp de l’Arpa
o la banda est de Sant Andreu tinguin zones amb buits
d’oferta mínima per al ransport de llarg recorregut.
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Mapes de calor / Espai públic

RESULTATS SEGONS COL·LECTIUS
Des del punt de vista del vianant, la qualitat de
l’espai púiblic la determina l’existència d’espais per a
vianants, voreres amples i una accessibilitat propera
a espais verds d’estança.
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- Resultat de l’Indicador temàtic d’Espai públñic per als col·lectius socials
- Imatge representativa de zona amb alta qualitat dels espais públics
- Imatge representativa de zona amb qualitat dels espais públics mitjana.
- Imatge representativa de zona amb qualitat dels espais públics baixa
- Localització del exemples sobre mapa de col·lectiu de veïnat (ponderació neutra)
- Distribució de l’Indicador temàtic segons graus de qualitat

LECTURA
Tots i que hi ha una certa hoomogeneïtat per anar
extenent l’arbrat en tos els carrers, es detecten
molts espais sense gairebé els elements d’espai públic
necessaris.
L’existència d’un parc de certes dimensions reforça
molt la qualitat. Aquests, però, excepte Can Dragó,
es troben a la banda est de Meridiana, la qual cosa
indueix a creuar la meridiana sovint per accedir-hi.
Existeixen però també petits parcs de proximitat
que fan un servei molt valuós, en especial per a les
perones amb baixa mobilitat funcional. Hi han barris
però que gairebé no en disposen, com és el cas de
Navas.
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Mapes de calor / Mapa agregat

RESULTATS SEGONS COL·LECTIUS
L’agregació del mapes temàtics mostra una certa visió
d’aquells espais on el conjunt d’aspectes aporta un
grau de qualitat bo (perquè dos aspectes temàtics
concglueixen), d’aquells on aspecte arriba a aportar
un grau de qualitat prou intens.
D’aquesta manera es poden determinar àmbits
“intenssos” per la seva agregació d’aspectes positius
(vermell) d’altres que tenen pocs elements atractius
des del punt de vista d’allò avaluat, i cal mirar amb
major detall quins poden ser els aspectes a solucionar
i les possibilitats reals d’actuar.
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- Resultat de l’Indicador temàtic d’activitat per als col·lectius socials
- Imatge representativa de zona amb alta agregació d’activitat
- Imatge representativa de zona amb agregació d’activitat mitjana
- Imatge representativa de zona amb agregació d’activitat baixa
- Localització del exemples sobre mapa de col·lectiu de veïnat (ponderació neutra)
- Distribució de l’Indicador temàtic agregat segons graus de qualitat

LECTURA
Sembla prou evident que mentre el barris del Clot, al
voltant de l’eix Rogent, Sagrera i sobre tot de sant
Andreu-Vilpicina, presenten els índex més alts de
qualitat agregada. Aquests àmbits, situats a banda i
banda de la Meridiana generen molts desplaçaments de
vianants on cal intervenir per a millorar les condicions
de confortabilitat i seguretat. Els graus de qualitat
poden donar per una combinació d’un espai urbanístic
preparat per a activitats d’estança tot i que no tingui
grans dimensions.
Per contra, el barri de Navas presenta en bona part
una valoració “freda”. Cap dels tres indicadors es prou
potent com per aportar qualitat. Cal llavors realitzar
una intervenció, també a la Meridiana, que serveixi de
catalitzador per generar activitat i qualitat.
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I.1.3. Mapes demogràfics

MAPES DEMOGRÀFICS
L’anàlisi sociodemogràfica s’ha realitzat en base
a les dades agregades de diverses temàtiques
(demogràfiques, socials, urbanístiques) publicades a la
web del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona, amb la data més recent possible.
La unitat d’anàlisi utilitzada ha estat la secció censal.
A l’àmbit d’estudi es recompten fins a 180 seccions
censals de 9 barris diferents. En la major part dels
indicadors s’ha realitzat una estandardització dels
resultats, de forma que s’ha assignat el valor 1 a la
secció censal del conjunt de Barcelona amb un valor
més elevat i 0 a la secció censal amb un valor més
baix.
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DENSITAT URBANA
Els sectors de l’entorn de l’Avinguda Meridiana on
s’assoleixen unes densitats de població més elevades
es concentren en zones properes a la pròpia avinguda.
El polígon definit per l’Avinguda Meridiana i els carrers
de Garcilaso i de Concepción Arenal, assoleix la màxima
densitat de l’àmbit estudiat.
Una altra zona amb densitats altes se situa a la banda
oriental de l’avinguda, des del carrer d’Hondures fins
gairebé la trama urbana antiga del barri del Clot.
Aquesta alta densitat contrasta amb sectors de
l’altra banda de l’avinguda, sobretot als voltants del
carrer Rogent, on la densitat és més baixa.
La gran majoria de seccions censals del barri de Sant
Andreu, sobretot concentrades a l’entorn del nucli
antic, presenten densitats baixes, així com també les
del barri del Congrés i els Indians. Els barris de Porta
i la Prosperitat tenen densitats mitjanes.
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CONCENTRACIÓ DE POBLACIÓ ADULTA
Les zones que registren una major proporció de
població adulta (19-64 anys) a l’entorn de l’Avinguda
Meridiana se situen a les proximitats de la Plaça de
les Glòries, tant als voltants del nucli antic del barri
del Clot, com en la majoria de seccions censals del
barri del Camp de l’Arpa del Clot.
Cal subratllar que aquests sectors presenten una
baixa presència de població infantil, la qual cosa indica
l’existència de llars d’adults amb pocs fills.
El sector més oriental de Navas, la Sagrera i de
Sant Andreu també són àrees amb forta presència de
població adulta. Els barris de la Prosperitat, Porta
i Congrés i els Indians conformen àrees amb una
proporció més baixa de població adulta
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DISTRIBUCIÓ DE GENT GRAN
La presència de població gran (+65 anys) està fortament
relacionada amb el passat urbanístic dels barris. Així,
els sectors que van tenir un fort desenvolupament
urbà durant els anys 50 i 60 són els que avui en dia
presenten proporcions més elevades de població gran.
Aquest és el cas dels barris de la Prosperitat i de
Porta al districte de Nou Barris, com també el sector
dels habitatges del Congrés a Sant Andreu.
Altres sectors menys extensos amb forta presència
de població gran destaquen la confluència del carrer
Bilbao amb Rambla de Guipúscoa, al barri del Clot, el
triangle format per l’Avinguda Meridiana, el carrer
de las Navas de Tolosa i el carrer de Sant Antoni
Maria Claret, al barri de Navas, els dos costats de
l’Avinguda Meridiana a l’entorn del carrer de Garcilaso,
al barri de la Sagrera, i a la banda més meridional del
Passeig de Fabra i Puig, al barri de Sant Andreu.
En canvi, als sectors on més s’ha construït recentment,
com als entorns de les vies del tren de la Sagrera i
de Sant Andreu, la presència de població gran és molt
baixa. Els nuclis més antics dels barris del Clot i del
Camp de l’Arpa del Clot també tenen una presència
baixa de població gran, un fet relacionat amb la
renovació poblacional experimentada en les darreres
dècades degut a l’efecte de la mortalitat.
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DISTRIBUCIÓ DE POBLACIÓ JOVE
La presència de població jove (15-24 anys) en l’àmbit
estudiat dibuixa un patró espacial força fragmentat.
No s’identifiquen zones de continuïtat amb una
elevada presència de població d’aquestes edats, que
en general, assoleixen nivells per sota de la mitjana
de la ciutat.
Apareixen bosses amb proporcions de població jove
elevades al barri del Clot, en el límit amb la Gran Via
i en la zona de contacte amb el barri de Navas. També
apareixen seccions censals amb elevada presència de
joves a l’entorn del carrer Felip II, carrer d’Hondures
i el carrer Gran de la Sagrera, i a la confluència del
carrer de Garcilaso i del carrer Felip II. A l’extrem
meridional de l’Avinguda Meridiana, al barri de la
Prosperitat, també apareix una zona amb elevada
presència de joves, prop de la Via Favència.
En canvi, els barris del Camp de l’Arpa del Clot i de
Navas, són àrees amb baixa presència de joves, així
com els voltants del Parc de la Pegaso, a Sagrera i
bona part del barri de Porta.
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DISTRIBUCIÓ DE POBLACIÓ INFANTIL
Les proporcions més elevades de població infantil (0-19
anys) a l’entorn de l’Avinguda Meridiana s’assoleixen
principalment als barris de Sant Andreu i la Sagrera,
sobretot als sectors més orientals, allunyats de
l’avinguda.
En aquestes zones és on més habitatges s’han
construït en els darrers anys, un fet que va atraure
en molts casos a nuclis familiars joves amb fills o amb
projectes reproductius.
En general, a les seccions censals limítrofes de
l’Avinguda Meridiana es registren proporcions baixes
de població infantil. Els sectors més propers a la
Plaça de les Glòries, que pertanyen als barris del Clot
i sobretot al Camp de l’Arpa del Clot, també són àrees
amb proporcions de població infantil molt baixes
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INDICADOR DE VULNERABILITAT
L’indicador de vulnerabilitat és el resultat de la
combinació de 10 paràmetres que mesuren aspectes com
l’antiguitat, lai superfície i la tinença de l’habitatge,
l’origen i el nivell d’instrucció de la població i el tipus
de llar.
El valor final mostra la vulnerabilitat de la població
que resideix en cada secció censal. La població més
vulnerable a l’entorn de l’Avinguda Meridiana se situa
als sectors més occidentals dels barris de Porta i
de la Prosperitat i a l’entorn dels habitatges del
Congrés, sobretot a l’àrea definida pels carrers de
Garcilaso, Concepció Arenal i Cardenal Tedeschini, al
barri de la Sagrera.
En canvi, les zones amb desenvolupament urbanístic
més recent, a la banda occidental de les vies de la
Sagrera, i les àrees més properes al centre de la
ciutat que assoleixen els valors més alts de l’indicador
de gentrificació són les que presenten els valors més
baixos de vulnerabilitat
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INDICADOR DE GENTRIFICACIÓ
L’indicador de gentrificació és el resultat de la
combinació de fins a 9 paràmetres que mesuren
diversos aspectes com els canvis en la naturalesa,
l’estructura per edat i el nivell d’instrucció de la
població o la tinença i preu de l’habitatge.
L’indicador final té la voluntat de mostrar en quins
sectors hi ha hagut un canvi que ha afavorit una major
presència de població amb perfil gentrificador.
D’acord amb aquest càlcul, les zones que han viscut un
canvi més fort en aquest sentit són les més properes
al centre de la ciutat, és a dir, els barris del Camp
de l’Arpa del Clot i el Clot, sobretot als entorns del
nucli antic.
També es registren nivells elevats de l’indicador als
entorns del carrer de Garcilaso, sobretot a l’extrem
més oriental, una via que ha experimentat reformes en
els darrers anys i on s’han edificat nous habitatges.
També als entorns del nucli antic de Sant Andreu es
registren valors moderats.
La resta de zones de l’Avinguda Meridiana presenten
valors de gentrificació més baixos, sobretot als
sectors dels habitatges del Congrés i als barris de
Porta i Prosperitat
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I.2 MAPES SOCIALS. INFORMACIÓ PARTICIPADA

I.2.1 Metodologia
I.2.2 Resultats
I.2.3 Aportacions de validació social
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I.2.1

Metodologia

PLANTEJAMENT DE LA PARTICIPACIÓ
El procés s’ha de desnvolupar en 4 fases: 1. Informació;
2. Grups de treball per elaborar propostes; 3.Sessions
conjuntes deliberatives. 4. Retorn de resultats.
S’ha desenvolupat en àmbits de barris diferents:
- Grup A: barris del Clot i camp de l’Arpa
- Brup B: navas, la Sagrera i el Congrés i els Indians
- Grup C: els barris de Vilapicina i la Torre LLobeta,
Porta i Sant Andreu de Palomar.
Després d’una sessió informativa oberta al públic en
general, a cada àmbit es van realitzar grups de treball per
a realitzar propostes, amb 7 grups sectorials diferents:
veïnat, dones, infància i adolescència, joves. gent gran,
persones amb diversitat funcional i sector comercial.
A cada grup sectorial s’han recollit les necessitats
diverses de la vida quotidiana i propostes de millora dels
itineraris, o de l’espai públic en general del seu barri.
A la tercer fase es va treballar conjuntament amb les
persones de les fases anteriors per a debatre i prioritzar
les propostes elaborades per cada àmbit.
Finalment s’ha preparat una documentació tècnica per
a explicar a les persones participants les propostes
finalment escollides i la seva viabilitat, o aquelles
desestimades.
Com a resultat se n’obtenen propostes genèriques però
també específiques localitzades sobre planols dels grups
de barris.
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SESSIONS REALITZADES
S’han desenvolupat les activitats següents:
• 6 sortides al carrer (dos per grup de barri).
• 3 sessions informatives per explicar l’estat
del projecte sobre les alternatives de seccions
longitudinals, i l’objectoi del treball en curs sobre
criteris per als encreuaments transveresals.
• 28 sessions de treball en tallers per a incloure
tots els col·lectiu esmentats.
• 3 sessions conjuntes per a prioritzar propostes.
• la sessió de retorn encara no ha estat
desenvolupada

61

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT
En el procés participatiu han participat 684 persones.
Un 25% de persones al carrer, un 19% de sessions
informatives, i un 56% en tallers participatius.
Per gènere, el 51% eren dones, el 47% homes i el 2%
altres.
Pel que fa als Tallers, el 74% del participants
corresponen a infants, que han realitat els tallers a
les pròpies escoles. El grup de gent gran és el segon
grup més nombros.
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ESQUEMA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
La Meridiana presenta una amplada entre façanes d’uns
50 m d’amplada de mitjana però seccions diverses al
llarg del seu recorregut.
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I.2.2 Resultats

LÍNIES ESTRATÈGIQUES TRANSVERSALS
Per a cada grup de barri s’obté un panell de suggeriments
d’actuacions estratègiques a realitzar. Aquestes
s’han classificat en aspectes temàtics específics:
•
•

Consolidació d’eixos per a millorar la vida quotidiana.
Priorització de “Passos útils” als encreuaments.
Adequació dels espais de trobada en l’entorn de
la Meridiana.
Millora de les condicions mediambientals i de salut.
Promoure la convivència amb lús de la bicicleta.
Adequació dels mitjans de mobilitat als barris.
Atendre la percepció d’(in)seguretat.
Disseny d’espais públics a trams específics.
Millora d’equipaments i serveis.

•
•
•
•
•
•
•
D’aquesta manera es poden identificar suggeriments
específics pel que fa al eixos i encreuaments, però
també un munt d’idees de millora des del punt de vista
urbanístic.

64

PROPOSTES PER A ENCREUAMENTS
Les propostes per a encreuaments han estat escrites
però també localitzades específicament sobre els
àmbits de barri corresponent.

-
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I.2.3 Aportacions de validació social

GRUP A

GRUP B

GRUP C

Eixos i encreuaments
•
•
•
•
•
•
•

Millor de pas fantasma a Muntanya.
Millorar l’encreuament Corunya amb Consell de Cent.
Prioritzar passos de vianants a encreuaments de C/ Valencia, Mallorca, - Gabriel
i Galán, Nació.
Seguretat a la cruïlla C/ Murcia i c/ Trinxant: pas escolar i carril bici.
Gir perillós entre C/ Aragó i c/ Independència.
Semàfors adequats a cruïlla c/ Clot i C/ Aragó.
Prioritat a vianants al eixos comercials c/ Valencia, c/ Mallorca.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar c/ Garcilaso.
c/Cienfuegos i c/ Martí i Molins. Connector d’equipaments.
c/ Antilles i c/ Olesa que uneix amb parc Pegaso.
Potenciar c/ Biscaia i resoldre encreuament.
Crear eix transversal C/ Olesa i C/ Pegàs per anar a St. Andreu del Palomar.
Potenciar c/ Gran de Sagrera com a eix comercial.
Potenciar c/ Navas de Tolosa com a eix amb equipaments. I connexió amb meridiana i Pg. Maragall.
Potenciar carrers comercials: Josep Estivill, valència i A.Mª Claret fins a c/
Honduras.
Valorar eixos peatonals c/ Industria i c/ Biscaia.

•
•
•
•
•
•

Fabra i Puig.
Millorar c/ Pintor Alsamora.
Rio de Janeiro.
Encreuaments a c/ Gran de Sagrera.
Millorar encreuament c/ Riera d’Horta i c/ Pardo.
Refer l’encreuament c/ Rosselló i Porcel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuir trànsit a Av. Meridiana.
Millorar espais d’espera i creuament amb seguretat.
Adequar temps semafòrics a Sant Andreu.
Separar bici de vianants.
Continuïtat de les rutes de bici.
Senyalitzar l’entrada a Barris.
Rebaixar cantonades per a millorar l’accessibilitat.
Prioritat per a vianants en tots els encreuaments.
Disminuir distàncies i temps per creuar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascensor a c/Pintor Alsamora.
Treure Mur entre porta i Sant Andreu.
Valorar PG. Fabra i Puig cantó Nou Barris.
Posar pas a Av. Rio de Janeiro (2).
Prioritzar vianants a encreuament C/ Concepció Arenal i C/ Escòcia.
Reduir cotxes al c/ Gran de Sagrera.
Ubicar elements definidors de barri (Monument).
Continuar Pg. Fabra i puig fins a Virrei Amat.
Gran aparcament a l’entorn de l’estació Fabra i Puig.

Millores generals mobilitat i urbanístiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioritzar passo segurs a les cruïlles de eixos quotidians.
Ubicar espais de trobada en eixos quotidians.
Temps semafòrics per a creuar en una fase.
Treure semàfors en àmbar.
Semàfors amb radar per atendre les diversitats funcionals.
Disminuir el tram horari d’ona verda de l’Av. Meridiana.
Dissenyar espais d’espera i encreuaments segurs.
Millorar seguretat de bicis als carrers 30.
Separar l’espai de vianants de l’espai de carril bici.
Millorar tractament de detalls per a persones amb diversitat.
Regular velocitat de motos.
Regular us d’elements rodats no motoritzats en carrers per a vianants.
Reduir distàncies a tots els encreuaments.
Senyalitzar amb paviment de color.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar temps de pas de semàfors i en especial a Av. Meridiana els caps de
setmana.
Millorar espais d’espera.
Millorar ubicació passos zebra a Meridiana.
Av. meridiana amb Monuments als principals encreuaments.
Millorar percepció inseguretat dels infants als carrils bici.
Fer una xarxa de bis que aproximi als serveis amb Tr. Públic.
Tranvia per l’Av. Meridiana.

Millores puntuals
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguretat a l’entorn Escola Farigola.
Treure paviments relliscosos c/ Sibelius.
Entrada accessible al metro a parada Clot.
Plataforma única des de Glories a c/ Aragó.
Continuar proposta D fins a Glòries.
Mantenir i millorar la “Rambleta”.
Creuar Rogent en una única fase.
Mesures dissuasives per a reduir velocitat a C/ Aragó.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

66

Millorar continuïtat cardenal Tedeschini cap a Pegàs.
Plataforma única d’encreuament a Olesa/Antilles/ C. Tedeschini i Pegas.
Millorar semàfor i esglaó cantonada C/ Antilles i Olesa.
Millorar senyalització c/ Olesa amb Av. Meridiana. No hi ha semàfor.
Millorar seguretat i temps pas a c/ Garcilaso.
Millorar pas de vianants i convivència amb bici a encreuament de Felip II.
Itinerari més directa al creuar c/ Josep Estevill i c/ Espronceda.
Realitzar el pas fantasma a sortida de “Navas de Tolosa”.
Valorar el pas subterrani del metro per anar d’una banda a un altre.
Millorar encreuaments c/ Olesa amb Felip II; c/Felip II amb c/ Arnau d’Oms; c/
Navas de Tolosa i c/ Josep Estevill.
Continuar carril bici a c/ Tedeschini c/ Felip II i c/ Biscaia.
Carril bici al mig de c/ Garcilaso.
Carril bici al passeig Maragall.
Dinamitzar carrer Bofarull.

- Quadre resum d’aportacions de participació utilitzades per a validar les propostes tècniques realitzades

APORTACIONS
Dels tres quadres de línies estratègiques es fa un
recull sintètic d’aquelles aportacions que permeten
validar els criteris tècnics proposats però també
s’aporten suggeriments que enriqueixen el coneixement
dels moviments quotidians i les solucions finalment
escollides.
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PARTE II. PROPOSTES
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II. 1 PROPOSTA CONCEPTUAL

II.1.1. Identificació de subàmbits
II.1.2. Criteris per a la definició de seccions transversals
II.1.3 Criteris per a la identificació dels encreuaments: NODES
II.1.4 Sol·lucions projectuals
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II.1.1. Identificació de subàmbits
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IDENTIFICACIÓ DELS SUBÀMBITS
L’agregació del planols permet identificar subàmbits
amb característiques homogènies :
Camp de l’Arpa-Clot remarcat per l’eix de Rogent fins
el mercat del Clot o el parc del Clot, creuat a més per
vies de xarxa bàsica (Aragó, Valencia).
L’àmbit de Navas i en part Congrés-Sagrera, per
contra, pateixen d’una manca d’identitat o concentració
d’activitats i elements clau que reforcin el caràcter de
relació a banda i banda
L’àmbit de Sant Andreu - Vilapicina, marcat per l’eix
de Felip II, amb elements d’atracció discontinus segons
el col·lectius, però sobre tot per la concentració
d’activitats de Garcilaso i la connexió cap a Sagrera.
Sant Andreu - Porta, amb connexions discontínues per
passar del potents equipaments situats a Porta com
són el cementiri o els centre comercial i espai verd
esportiu de can Dragó.
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II.1.2

Criteris per a la definició de les seccions transversals

SECCIONS TRANSVERSALS DE LA MERIDIANA
La meridiana presenta en l’actualitat una amplada mitjan
entre façanes d’uns 50 m, però seccions diverses al
llarg del seu recorregut.
Des de Glories fins al encreuament amb el carrer
Valencia, presenta una rambla central d’uns 17 m
d’amplada però unes voreres minses de 3m per costat.
questa rambla ha estat defensada pels veïns com un
espai a preservar i millorar.
S’observa un tractament diferenciat de la calçada entre
Glories-Aragó i Aragó-Valencia. Mentre el primer tram
en sentit d’entrada està dedicat a aparcament (dues
fileres d’aparcament en bateria) i un carril de servei,
de tal manera que el trànsit queda molt restringit, el
segón corespon a l’ultim tram que permet dirigir-se al
centre de Barcelona pel carrer Aragó, una via arterial
del trànsit municipal en sentit oest. Per aquest motiu
presenta quatre carrils i un d’aparcament en cordó.
Des de l’encreuament del carrer València fins a Fabra
i Puig presenta des de l’última renovació realitzada,
unes voreres d’uns 11 o 12 metres d’amplada, i un
espai dedicat als vehicles i el transport públic de
4 carrils per sentit i una mitjana de protecció que
suposa el 56% de l’amplada total (28 m).
Les voreres, tot i ser en principi prou amples ( si
es compara amb l’estàndard més conegut de Barcelona:
5m a l’Eixample, presenten l’inconvenient principal que
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- Seccions de la Meridiana entre Glories i c/ Valencia
- Ortofoto del tram de Meridiana entre Consell de cent i Aragó
- Secció tipus de l’avinguda Meridiana entre c/ Mallorca i Fabra i Puig
- Ortofoto de planta tipus de la Meridiana entre c/ Mallorca i Fabra i Puig

SECCIÓ ACTUAL DES DE MALLORCA A FABRA I PUIG CENTRAL

també conté un carril vorera-bici en bona part de la
seva longitut que entra en conflicte directe amb les
parades d’autobus i amb els passos de vianants.
Aquest carril ha suscitat molts comentaris negatius
en les divereses sessions de participació, motiu pel
qual es proposa en la nova secció situar-lo al centre
de la Meridiana en tota la seva longitut (proposta de
SECCIÓ D).
En aquesta proposta es mantenen les voreres tal
com estan en tot el traçat, i es redueix un carril
de circulació per sentit, treslladant aquest espai al
carril central de bicicleta i dues tercianes, una a cada
costat del carril que permetrà implantar dues fileres
més d’arbres.
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CRITERIS GENERALS EN L’ESTABLIMENT D’UNA SECCIÓ
TRANSVERSAL VARIABLE
Tres criteris poden determinar la variació en la secció
transversal de la Merdiana, atès quela via longitudinal
presenta una longitut superior als 4 km .

1) Criteri d’identificació de barri.
Trencar la homogeneïtat d’un eix continu homogeni
que travessa diferents barris es pot realitzar amb
la ubicació d’elements arquitectònics o espais urbans
significatius i/o també de del canvi de secció viària,
de tal manera que els residents i usuaris identifiquen
i fan seva aquestes característiques amb els seu
entorn immediat, o permet crear punts de referència
urbana en el conjunt de la xarxa urbana de Barcelona
(Kevin Linch).
2) Criteri de seguretat viària.
Modificar la secció viària entre trams d’una determinada
longitud (com ja es fa en altres vies principals de
Barcelona) és també un argument de seguretat viària
per a evitar la tendència a l’increment de velocitat
dels vehicles motoritzats o per a evitar la distracció
davant d’un itinerari execessivament llarg i homogeni.
Permet també acotar temps semafòrics de trams
de menor longitud en tant que l’organització de la
circulació es planifica per a spais més acotats.
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- Marquesina de parada de tranvia amb funció adicional d’element definidor de la plaça a Estrasbourg
- Utilització d’elements de transició per canvi de secció i control de velocitat a la Avda Diagonal
- Passeig de Sant Joan (2016). Activitats d’estaná, esbarjo aparegudes amb l’ampliació de la vorera
- Temps/cvelocitat d’encreuament segons tipologia de persones

3) Criteri de potenciació.
La identificació de diferents àmbits amb característiques
i situacions sòcio-econòmiques i demogràfiques permet
realitzar actuacions urbanístiques que exerceixin com a
catalitzador per a atreure residents i en conseqüència,
potenciar activitat. Una experiència recent es troba
en la modificació de l’Avda Diagonal, entre Passeig de
Gràcia i Francesc Macià, ampliant l’espai públic dels
vianants.
4) Criteri d’eficàcia i eficiència.
Cada tipus de secció aporta uns avantatges
constructius, però també funcionals segons els tipus
d’usuaris, que cal tenir en consideració. El temps
d’encreuament per als vianants té un importancia
fonamental per als viannats que la creuen, tal com
s’ha posat de manifest en el procés participatiu.
Finalment, les dificultats per a decidir una secció única
en els processos de participació també podria ser un
argument addicional per a aportar diferents solucions
en la secció longitudinal. Es proposa a continuació
diferents seccions que podrien ser aplicades i
s’analitzen les seves avantatges i inconvenients.
Cal analitzar també les transicions entre unes i altres
i la contribució a la creació d’espais d’identificació
significatius.
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AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES SECCIONS
TRANSVERSALS PROPOSADES
Cada secció longitudinal presenta avantatges
i
inconvenients funcionals que cal valorar en la decisió
a prendre, i que no nessariament ha de ser única.
A banda dels aspectes funcionals indicats a la taula
adjunta que afecten a la mobilitat de cada mode de
transport implicat, també cal tenir en consideració la
distribució de l’espai públic generat:
Mentre la Secció D aporta una visió més simètrica de
l’espai públic i de les oportunitats d’implantar serveis
i infraestructura viària, la secció E presenta un espai
públic més ample en un costat, amb majors possibilitats
d’aprofitament per a activitats divereses d’estança.
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- Taula comparativa d’avantatges i inconvenients de sección tipus E i D
- Secció i planta D (versió final), simètrica i carril bici central
- Secció i planta E: rambla lateral

SECCIÓ D (final): CARRIL BICI CENTRAL

SECCIÓ E: RAMBLA LATERAL
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SUGGERIMENT DE SECCIONS PER A LA MERIDIANA
Es proposa la utilització de tres tipus de seccions
transversals D, E i F, al llarg de la Meridiana, establerts
a partir dels subàmbits detectats, que es corresponesn
també amb límits de barris. La participació ha posat
de manifest un clara identificació dels residents amb
el barri, més que no pas amb l’ambit global de la
Merdiana.
- Des de Glories fins a la confluència amb el
carrer Mallorca, es pot mantenir la secció de
rambla central actual (Secció F) però amb variants:
- Des de Glories al carrer Aragó, presentaria una
plataforma única que permetria però el pas de
transport públic en ambdos sentits. Cal recordar que
la rambla al Clot ha estat reivindicada pels residents.
- Des del carrer Aragó a València, i mantenint
la plataforma anterior, existiria calçada per a
facilitar la connexió final cap el carrer Aragó amb
dos carrils per a vehicles i un de transport públic.
- En el tram del c/ Mallorca fins a València, es
podria aplicar qualsevol de les dues solucions D o F en
funció de la secció proposada per a l’àmbit de Navas.
La solució de plataforma única permetria generar
un espai obert amb potencialitat per a realitzar
activitats públiques. Les plataformes de mateix nivell
són a més compatibles amb modes de transport
públic tal com es mostra en les imatges adjuntes.
La necessitat de potenciar les condicions urbanístiques
porten a suggerir la secció tipus E a l’àmbit de Navas.
Secció que ja es repetiria a Cam Dragó.
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- Suggeriment de seccions segons sub-àmbits de la Meridiana
- Propostes de secció en format rambla al tram Glòries fins a carrer Mallorca
- Plataforma única compartida de vianants i transport públic i vehicles a Berlin
- Plataforma única compartida de vianants i transport públic i vehicles a Montpellier
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II.1.3 Criteris per a la identificació dels encreuaments: NODES

IDENTIFICACIÓ DE LES XARXES VIÀRIES FUNCIONALS
La identificació de les xarxes funcionals de mobilitat
ha de formar part de l’anàlisi dels encreuaments: tant
els itineraris a peu o bicicleta per a creuar la Meridiana
(mobilitat de proximita), com la xarxa d’itineraris de
llarg recorregut urbà (xarxa bàsica de Superilles)
condiciona les solucions que es puguin determinar:
Les xarxes viàries urbanes de llarg recorregut:
definides a partir de la xarxa bàsica que conforma les
Superilles, han de recollir la majoria dels desplaçaments
en vehicle privat motoritzat i del Transport públic.
Aquest viari hauria de permetre l’encreuament d’un
costat a l’altre de la Meridiana per als desplaçaments
entre barris, pero sense que indueixi alhora els
desplaçaments de curt recorregut.
Aquest encreuaments reiquerixen solucions més
complexes atès que s’han de coordinar tant el
tránsit de pas com el d’incorporacions i sortides de la
Meridiana del transit motoritzat, amb els dencreuament
dels vianants o bicicletes. Resulta per tant necessari
limitar aquest punts i incorporar solucions que
garantitzin una alta dosi de seguretat per als modes
i usuaris més vulnerables per tal que la prioritat de
pas estigui com a mínimim equiparada.
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- Xarxa de vies principals per al transport motoritzat de Barcelona
- Identificació de manca de continuïtat en itineraris de vianants. Passos de vianants no aliniats
- Xarxes viàries funcionals sobre l’àmbit de Meridiana utilitzades en els criteris d’identificació dels nodes

La xarxa viària de proximitat: vies que han de
permetre la incorporació o sortida de la Meridiana
del trànsit motoritzat, però on la prioritat dels flujos
ha de correspondre fonamentalment als modes més
vulnerables: vianants i bicicletes, adaptats així als
fluxos d’aquests.
Els itineraris de vianants: identificats o suggerits
des del procés participatiu, que contenen aquells
itineraris que els residents i usuaris utilitzen en
el seus desplaçaments per a creuar la Meridiana. A
vegades, com en el cas del carrer Muntanya, aquests
van ser interromputs en la última transformació
urbana. El procés participatiu posa de manifest però
que persones residents mantenen l’habit de realitzar
aquest itinerari tot i que hagin de fer un recorregut
amb un canvi de trajectoria o creuin sense que existeixi
pas de vianants.
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ATROPELLAMENTS
Els atropellament són també un indicador que esdevé
un criteris preventiu a l’hora de considerar els
encreuaments i les circumstàncies que els fan més o
menys perillosos.
El mapa dels atropellaments georeferenciats del
2010 al 2015 mostra una concentració d’accidents (en
valors absoluts) en víes de més trànsit, la qual cosa
resultaria lògic. Cal posar atenció però que aquesta
es dona en especial a vies bàsiques de circulació que
conflueixen amb itineraris principals de vianants com
és el cas del carrer Rogent quan interseca amb el c/
Mallorca, c/ València o c/ Aragó.
No hi ha en canvi una concentració a la via principal
de Meridiana.
Per tant, es pot concloure que únicament el volum
de circulació, o la velocitat, amb dos situaciones
per separat, no són un motiu. És més aviat la
confluència de situacions: la diversitat de necessitats
i desplaçaments aparentment poc compatibles, la que
incrementa el risc d’accidentalitat. Per exemple els
encreuaments d’itineraris de vianants en vies principals
de circulació motoritzada. La distracció del vianant
que se sent segur, conjugat amb l’excés de velocitat
en l’encreuament, genera situacions méss àptes per
l’accident. Però també cal tenir en compte l’”escenari”
que porta a aquest comportament: un espai públic
clarament preparat o prioritzat per a la circulació del
vehicle privat motoritzat, i poc indicador per al viannat
del canvi sobtat de prioritat en el pas.
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- Mapa de concentració d’accidents (2010-2015) en valors absoluts. Font. Ajt. Barcelona
- Encreuament del carrer Rogent amb gir des de Merdiaina al carrer Aragó: punt de concentració d’accidents
- Encreuament de Fabra i Puig
- Encreuament Olesa
- Croquis de plantejaments preliminars en la identificació de la solució Plaça-Cruïlla

EVOLUCIÓ CAP A LA PROPOSTA CONCEPTUAL
La pretensió d’intentar respondre a les necessitats
de tots els implicats en espai i temps porta a un
grau de complexitat de difícil solució. Es conjuguen
masses variables que, a la fi, cal admetre que no són
compatibles alhora.
Omplir de semàfors, es a dir, compartimentar el temps
per a respondre a totes les necessitats de pas en
l’encreuament, no sembla ser la solució òptima, en
especial per als vianants, els quals tenen la quota
menor de temps i estan han obligats a creuar un espai
molt ample que clarament pertany a un altre mode de
transport.
Com s’ha vist, la intersecció a la Meridiana de la
quadricula de l’eixample i antigues configuracions
de barris històrics genera sovint una confluència
d’itineraris en un espai reduït que incrementa encara
més la complexitat de les demandes d’encreuament.
Cal simplificar i jerarquitzar per tal d’aportat legibilitat
a l’ús de l’espai públic d’encreument:
- Simplificar, eliminant itineraris obligatoris per als
vianants, amb passos de viannats que sovint no
coincideixen amb les seves necessitats, i restringeixi
els graus de llibertar dels vehicles.
- Creant un espai públic que clarament mostri la
prioritat dels vianants i generi l’efecte automàtic de
pacificació del vehicle motoritzat, pero sense perdre
els graus de llibertat bàsics o d’deficència mínima
necessaria pert a aquest mode.
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EL NODE D’ENCREUAMENT COM A UNITAT PROJECTUAL
La valoració conjunta dels itineraris de vianants, de
les xarxes viàries de diferents morfologia funcional
permet identificar espais d’encreuament de diversa
complexitat. En pocs casos es poden identificar
encreuaments on s’hagi de resoldre exclusivament una
trajectòria específica. La confluència d’estructures
urbanes divereses en una arteria urbana com la
Meridiana genera una munió de confluències que obliga
a un tractament integral de totes elles.
Per aquest motiu s’estableix el terme de Node com a
espai públic conjunt que ha de permetre compatibilitar
les necessitats d’encreuament de diferents modes
de transport, facilitant en especial la mobilitat dels
vianants que la volen creuar.
Cal avaluar però el nivell de complexitat de cadascun
d’aquest nodes per tal d’establir la solució projectual
més adequada enfocada sobre els graus de prioritat
en cada cas.

86

- Procés d’identificació dels nodes analitzant cada sub-àmbit
- Mapa conjunt dels nodes identificat a la Meridiana

NODES D’ENCREUAMENT A LA MERIDIANA
A partir dels criteris esmentats anteriorment,
s’estableixcen els ENCREUAMENT-NODE que es mostren
al mapa adjunt diferenciats per subàmbits.
La delimitació dels subàmbits detectats a partir
de l’anàlisi territorial ha servit per a suggerir un
tractament diferencial de les seccions pels criteris
esmentats de potenciació de barrin o de seguretat
viària. Però també per a generar algun tipus d’actuació
puntual (monumental) o general (mobiliari , arbrat..)
que fomenti la identificació del barri i aporti diversitat
en front d’una una visió excessivament homogència
d’una via principal, tal com ja suceeix de fet amb les
grans arteries viàries de Barcelona.
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CLASSIFICACIÓ DELS NODES
Un NODE-ENCREUAMENT es pot definir com un espai
públic viari de confluència de diferents necessitats de
connexió longitudinal i transversal, per a diferents
modes de transport.
Els nodes presenten graus de complexitat en funció
del tipus de modes involucrats i de la variació de
itineraris a realitzar.
Es proposen tres tipologies bàsiques de Nodes i els
tractaments integrals genèrics a realitzar:
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- Itineraris de desig en l’encreuament d’Olesa. Observació per càmara. (Juliol 2017)
- Simplificació eliminant els passos específics i substituint-lo per una plataforma sense marcacions explícites

NODES DE PRIORITAT PER A VIANANTS

NODES D’ALTA INTENSITAT VEHICULAR

NODES DE TRANSICIÓ I REFERÈNCIA

Encreuaments que pertanyen a itineraris d’especial
importància per a vianants i vehicles no motoritzats. Els
vehicles motoritzats privats (a excepció si s’escau del
TP) no poden travessar la Meridiana, tan sols sortirne o incorporar-se a ella. El temps d’encreuament ha
d’afavorir al vianant.

Espais amb fluxos d’alta intensitat de vehicles i
vianants que requereixen extremar les mesures de
seguretat vial per a vianants tot millorant la sensació
d’amplitud i confortabilitat.
Encreuaments on els vehicles motoritzats poden
travessar la Meridiana (per circular per la xarxa
principal de motorització), incorporarse o sortir -ne
d’aquesta cap a la xarxa viària adjacent.
Els vianants i bicicletes (o vehicles similars) també
desitgen travessar-la o incorporar-se a ella amb
direccions molt variades.

Encreuaments que a més d’un nivell de complexitat, la
seva ubicació els distingeix com a llocs especials de
transició, o porta i sortida, entre trams longitudinals
de la Meridiana. D’aquesta manera, poden ser pensats
com a espais d’identificació o referència urbana per tal
de proporcionar una localització geogràfica de l’espai
o lloc pel qual es travessa o circula.

Prioritat d’ús:
Els vianants i els modes motoritzats tenen una
prioritat equiparada per travessar, però l’ús de l’espai
públic ha de ser fonamentalment per als modes no
motoritzats.

Prioritat d’ús:
Similar als casos N1 o N2.

Solució projectual genèrica:
Es proposa la utilització de les PLACES - CRUÏLLA
com a element integrador de les diferents necessitats.
Les places han de minimitzar l’espai de flux dels
vehicles motoritzats i maximitzar la dels vianants.
Els temps semafòrics per a vianats han de facilitar
un pas còmode, fins i tot per a vianants amb mobilitat
reduida.

Solució projectual genèrica:
A banda de la solució projectual de molbilitat que
s’apliqui, cal afegir la implantació de l’element o
elements d’identificació.
En el cas de ser també un Node de transició entre
seccions, aquesta s’estableix en l’espai de restrcció
definit per a tots els usuaris (vegeu explicació N2).

Prioritat d’ús:
Els vianants i modes no motoritzats tenen prioritat
en els encreuaments, en especial en els transversals,
adaptant els temps semafòrics a les seves necessitats.

Solució projectual genèrica:
- Els nodes on conflueixen molt a prop les direccions
d’encreuaments, aquestes poden solucionarse amb
passos de vianants convencionals, tot proporcionant
el temps semafóric d’encreuament necessari per a
realitzar-lo a seer possible en una sola fase.
- En nodes on els volum de direccions d’encreuament
sigui elevat o estiguin separats entre si, es poden
proposar PASSOS - PLATAFORMA.
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II.1.4

Solucions projectuals

CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICADORES
Es tracta d’un encreuament en que els vehicles
motoritzats privats segueixen la direcció longitudinal
de la Merdiaina, surten o s’incorporen de la Meridiana,
però no la creuen. En aquest nodes no hi ha cap via
de la xarxa bàsica que creui la Merdiana.
Val a dir però que a la pràctica, es poden trobar nodes
on l’encreuament es realitza tot i no tractar-se de la
xarxa bàsica. En aquest sentit, les característiques
avaluades depenen del pla de mobilitat previst, no de
la situació real i, per tant, s’hauran de modificar en
el projecte per tal que compleixi les directrius viàries
del conjunt de Barcelona.
D’aquesta manera, la prioritat a l’encreuament
està clarament establerta a favor dels vianants o
modes no motoritzats. Puntualment caldria preveure
l’encreuamemnt del transport públic en superfície si
aportés una millora substabcial del servei.
S’observen diverses línies de dessig d’encreuament per
part dels vianants, fruit de la confluència de diferents
itineraris en un espai proper. Un major nombre de
passos de vianants implica també una tendència a un
major grau de semaforització i per tant, de complicació
a l’hora de distribuir temps de pas per a cada mode
i moviment.
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- Situació actual d’un Node tipis N1. Solució PAS - PLATAFORMA
- Distribució de l’espai public segons modes de transport en l’estat actual
- Solució esquemàtica de Pas Plataforma i nova distribució d’espai públic segons modes
- Pas-plataforma a Bochum (Alemanya)
- Pas - Plataforma a Bilbao
- Pas-Plataforma a Cornellà (Barcelona)

CRITERIS PROJECTUALS
En funció de la complexitat del node, segons conflueixen
més o menys itinenaris, es poden aplicar solucions
habituals de passos de vianants simples, o el model
de Pas-Plataforma,
El model Pas-Plataforma permet simplificar, clarificar
i millorar alhora les condicions de mobilitat en
l’encreuament:
1) Simplificar: El conjunt de passos de vianants
s’unifiquen en una plataforma que permetria quasi
tots els moviments o itineraris de desig dels vianants
i vehicles no motoritzats. La jerarquia i mode de gestió
pemetrà simplificar la gestió semafòrica, controlantse el trànsit de pas de la Meridiana des dels exterms
de la plataforma, i restringint la incorporació o sortida
de vehicles a la prioritat de pas dels vianants.
2) Clarificar: la plataforma estableix l’espai de
prioritat dels vianants en referència als vehicles,
que tenen delimitat el temps per creuar en funció
de les necessitats dels modes no motoritzats. Els
vehicles tenen clarament delimitat l’espai de circulació
i les condicions on perd la prioritat. Cal disenyar la
plataforma per tal que el vehicle creui la plataforma
però sense d’aturar-se en ella.
3) Millorar: S’inverteix la distriubució de l’espai públic
de mobilitat dedicada als modes no motoritzts i als
motoritzats. Aquest increment d’espai públic apropa o
connecta els espais de vianants i aporta confortabilitat
als usuaris, reduïnt-se el temps d’exposició al punts
de pas dels vehicles motoritzats.
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CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICADORES
Els nodes de tipus N2 es caracteritzen perquè les víes
principals de trànsit motoritzat creuen la Meridiana,
incrementat-se d’aquesta manera la complexitat pel que
fa a combinacions de moviments. També s’incrementa
la perillositat pel fet que la confluència d’intensitats
de fluxos de vehicles però també de vianants, suposa
un major grau de risc, tal com es mostra al mapa
d’atropellaments presentat al capítol II.1.3.
La distribució de l’espai viari posa de manifest la
prioritat que implícitament es dona en l’actualitat als
vehicles motoritzats per a aquests modes de transport.
La proposta projectual pretén dos objectius principals:
1) Requilibrar la prioritat en els encreuaments,
guanyant confortabilitat amb una distribució dels
temps d’encreuament més favorable per als vianants
i la possibilitat de realitzar itineraris el més directes
possibles.
2) Recuperar espai públic viari per al residents i
vianants identificant exactament els recorreguts
principals prioritaris dels vehicles però transformant
la resta en espais de prioritat per als vianants.
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- Situació actual d’un Node tipis N2. Solució PLAÇA-CRUÏLLA
- Distribució de l’espai public segons modes de transport en l’estat actual
- Solució esquemàtica de Plaça-Cruïlla i nova distribució d’espai públic segons modes
- Exemples de Plaça-Cruïlla a Bochum (Alemanya)
- Senyalització semafòrica distribuida per a vianants

CRITERIS PROJECTUALS
La PLAÇA - CRUÏLLA pretén ser la solució projectual
adequada per a donar resposta a aquests objectius. El
nom “Plaça” identifica al node com a punt de confluència
però també d’estança de les persones.
L’increment d’espai per als vianants permet apropar
i connectar visualment i físicament les dues voreres
de la Meridiana, generant-se d’aquesta manera una
sensació de continuïtat i per tant d’integració.
El model PLAÇA -CRUÏLLA també, com en el cas PASPLATAFORMA, permet simplificar, clarificar i millorar
les condicions de mobilitat en l’encreuament.
La identificació dels espais de transició i circulació amb
una coloració o tractament del paviment diferenciat
ha de posar de manifest la prioritat del vianant en
la majoria de l’espai. La limitació dels itineraris i girs
per als vehicles ha d’ajudar a reduri la velocitat
de circulació general i, per tant, a incrementar la
seguretat vial.
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CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICADORES
Existeixen ja exemples d’implantacions similars. Pero
sobre tot hi ha tecnologies de modelització per tal
de demostrar amb antelació la seva viabilitat tècnica.
També tècniques de representació per a avaluar
diferents materials i textures previ a la construcció.
No cal unes grans inversions inicials en una tranformació
urbanística. El simple canvi de color del pavimet i una
senyalització adequada poden permetre un projecte
pilot de proba i contrast en un cas real.
Cal si, però, una gestió adequada per a un element
urbanístic de mobilitat al qual els usuaris no estan
acostumats. Tot i que ha de ser una solució molt
intuïtiva, cal fer un esforç educatiu previ, tant per a
conductors com per a vianants o altres usuaris.
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- Plaça Mariano Granados (Soria, 2012)
- Plaça-Cruilla Mariano Granados (Soria, 2017)
- Pas Plataforma a Andorra
- Plaça Cruïlla a Berlin (Alexanderplatz)
- Place de l’Homme de fer a Estrasburg

CRITERIS PROJECTUALS
Han de ser projectats com a espais d’identificació
urbana del barri però també alhora de localització
geogràfica dins el context de la Meridiana, del lloc pel
qual es travessa o circula.
El canvi de secció longitudinal en aquests nodes
pot ser també un aspecte addicional com a element
d’identificació, de tal manera que s’ha de produir una
transició dels modes de mobilitat. En aquest cas, la
transició s’ha d’establir en l’espai de restrcció definit
per a tots els usuaris (vegeu explicació N2).
Una estructura fncional també pot ser un element
distintiu propi, com es el cas de la Place de l’Homme
de fer a Estrasburg, on la marquesina de l’estació de
tranvia fa també el paper d’identificació
A la Meridiana s’ha localitzat tres nodes que podrien
complir aquesta funció: Fabra i Puig, Felip II-Pare Mª
Claret i Mallorca.
La definició d’aquest tres espais pot ser en si mateix
un projecte repte per a la ciutat i motiu d’un concurs
d’idees.
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II. 2 - PROPOSTES ESPECÍFIQUES

II.2.1. Encreuaments - Nodes del Subàmbit CLOT-CAMP DE L’ARPA
II.2.2. Encreuaments - Nodes del Subàmbit NAVAS-SAGRERA-CONGRÉS
II.2.3 Encreuaments - Nodes del Subàmbit SANT ANDREU-VILAPICINA
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II.2.1
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Encreuaments- NODES al subàmbit CLOT-CAMP DE L’ARPA

- Identificació en ortofoto dels nodes del sub-àmbit Clot-Camp de l’Arpa
- Classificació dels nodes

S’dentifiquen quatre Nodes en l’àmbit Clot - Camp de
l’Arpa.
Es tracta d’un àmbit que presenta tres vies de la
xarxa principal de mobilitat de Barcelona que, a més,
es troben de manera consecutiva: Aragó, València i
Mallorca.
Aquest fer genera un problema pel que fa al model
organitzatiu de Superilles que es vol implantar ja que,
de manera genèrica, hi hauria d’haver una via principal
cada tres carrers (dues illes de l’Eixample).
Son vies que, a més, presenten corredors de transport
públic de bus.
Aquesta situació fa que segons els criteris establerts,
els tres nusos: Aragó, València i Mallorca siguin de
tipus N2 o N3, degut a la major complexitat que
presenten els encreuaments.
El c/Mallorca i c/València son alhora eixos comercials
ben considerats, i els residents sol·liciten un tractament
que ajudi a potenciar-los.
L’encreuament 4-Mallorca, per estar situat a un dels
extrems del subàmbit, també pot desenvolupar el
paper de porta d’entrada o sortida o de transició en
el cas de proposar un canvi de secció longitudinal.
A contunuació es desenvoupen alguns d’ells a mode
d’exemple.
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L’encreuament 2-Aragó-Rogent es caracteritza per la
confluència de tres eixos principals: Meridiana, Rogent
i carrer Aragó.
Per una banda Rogent és un eix principal de vianants
bàsic per a molts residents, per a la conexió del barri
Camp de l’Arpa amb Clot, on se situen equipaments i
serveis de primera magnitut: Mercat, parc del Clot..
En la banda sud de l’encreuament també se situen les
una d eles entrades al Metro.
Per altra banda, la Meridiana desenvoca la resta del
trànsit que entra a Barcelona pel carrer Aragó, just
on intereseca amb Rogent en un gir on els vianants
queden molt exposats a la manobra dels vehicles, que
sovint tendeixen a anar per sobre de la velocitat
permesa.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itinenraris de desig de vianants
- Nova distribució d’espai públic per al model de Cruïlla-Plaça
- Imatge de confluència de Rogent, Aragó i Meridiana
- Ortofoto de l’encreuament
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
La solució Plaça-Cruilla equipara la prioritat de
vianants i vehicles al node Aragó i aporta un increment
significatiu d’espai públic que en l’actualitat es dedica
al vehicle motoritzats, sense cap utilitat pràctica.
La restricció de l’espai mínim necessari de circulació
per als vehicles motoritzats permet posar en positiu
i revertir l’ús d’aquest espais per als modes no
motoritzats, i en especial per a las persones que
volen creuar la Meridiana.
La delimitació de la Plaça-Cruïlla (zona groga) aporta
confortabilitat i seguretat als vianants al establir
l’àmbit de prioritat sobre el vehicle motoritzat.
Facilita també una gestió de l’espai d’encreuament i
redueix la distància del espais d’encreuament on hi ha
major risc, de tal manera que s’aporta seguretat.
Es preveu que els dos principals punts de conflicte amb
major risc son els fluxos de circulació a la Meridiana
en dos sentits i la incorporació i gir al c/Aragó, motiu
pel qual es delimiten els dos espais de “restricció”
(taronja), delimitats com a espais d’advertència on cap
dels usuaris es pot aturar.
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A l’encreuament 4-Mallorca conflueixen com a vies
tranversals el carrer Mallorca, que foma part de la
xarxa bàsica de transport. També però dos itineraris
d’especial interès per als vianants:
- el carrer Muntanya que travessaria per un extrem de
la plaça del Doctor Serrat, però tot i tenir continuitat
a l’altra banda de la Meridiana, va quedar interromput
amb la última remodelació.
- El carrer de la Nació que tindria continuitat a l’altra
banda amb Gabriel i Galan.
Tots dos itineraris han estat reivindicats en el procés
participatiu.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itinenraris de desig de vianants
- Nova distribució d’espai públic per al model de Cruïlla-Plaça
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
La proposta per a aquest encreuament pot tenir
diferents solucions en funció de la jerarquització viària
que s’estableixi. En el moment actual es tracta d’un
node tipus N2 atès que el c/Mallorca forma part de la
xarxa de vies bàsiques de mobilitat. Es requeriria una
solució projectual del tipus Plaça-cruïlla que tingués
en consideració els fluxes al llarg de la Meridiana i el
c/ Mallorca a l’hora de definir l’espai de “restricció”
(vegeu descripció dels components del model Plaça Cruïlla). En aquest cas, la incorporació de la plaça
del Doctor Serrat al projecte aportaria un guany
significatiu d’espai públic alhora de repensar la solució.
La redefinició de l’esquema de mobilitat eliminant el
c/Mallorca de la xarxa bàsica (de tal manera que
els vehicles motoitzats privats no podrien creuar la
Meridiana excepte el transport públic) permetria una
solució de tipus Pas-Plataforma amb millor condicions
d’encreuament per als vianants.
En tots dos casos, tant el c/Muntanya com el c/Nació
quedarien incorporats en la solució d’aquest node.
Per la seva situació com a Node entre el subàmbit Clot
-Camp de l’Arpa i Navas tindria també la funció de
trabsició o punt d’identificació i referència.
La plaça Doctor Serrat podria acollir aquest element
d’identificació.
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II.2.2
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Encreuaments- NODE al subàmbit NAVAS-SAGRERA-CONGRÉS

- Identificació en ortofoto dels nodes del sub-àmbit Nava- Sagrera- Congrés
- Classificació dels nodes

L’àmbit Navas - Sagrera- Congrés presenta quatre
Nodes que segons els criteris aplicats de complexitat
serien del tipus següent:
5678-

Trinxant: N1
Navas: N2
Biscaia - Espronceda: N1.
Felip II-Pare Maria Claret: N3

A contunuació es desenvoupen alguns d’ells a mode
d’exemple.
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El Node Trinxant pren el nom de l’itinerari històric
d’aquest carrer, que els residents reivindiquen pel
seu ús però que també ha està interromput per la
Meridiana.
El carrer del Sospir també forma part d’questes vies
de petites dimesnions però propu utilitzades per la sea
accessibilitat a equipaments com l’Escola Proffesional
Mare de deu de Montserrat i ara el EBM Petit Príncep
situat al remodelat parc Camp de l’Arpa.
L’existpencia d’aquesta plaça o parc també aporta una
oportunitat per a un projecte de majors dimensions
que la propia via.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itineraris de desig de vianants
- Nova distribució d’espai públic per al model de Pas-Plataforma
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
El fet de no disposar de cap via bàsica permet la
consideració d’una solució més senzilla, tipus PasPlataforma que tan sols amplia l’avccessibilitat dels
vianants a un encreuament duna única dimesnió que
permet incloure les diferents variants.
El control del trànsit principal reduit als extrems de
la plataforma permet simplificar la regulació de tots
els punts de control actual.
Excepte en els punts de flux longitudinal,
la
plataforma estableix la prioritat dels vianants sobre
tots els vehucles que pretenguin accedir o sortir de
la Meridiana.
La plataforma es pot allargar fins i tot per a incloure
el carrer Tomas Padró, facilitant també l’encreuament
d’aquesta via.
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Aquest és un dels punts d’encreuament més
emblemàtics de la Meridiana, però a l’hora de major
dificultat tota vegada que en ell coincideixen dues vies
de la xarxa principal a més de la Meridiana: Felip II i
Pare Maria Claret. Aquest fa la mateixa funció que el
carrer Aragó com a avacuador de vehicles que entren
a Barcelona. No té continuItat des de la part sud de
Meridiana.
El fet de disposar d’un dels nodes de transport públic
de la xarxa de Metro: Sagrera, indica també el gran
atractiu per accedir o creuar aquest node.
Aquest fet deixa un espai inmens de calçada que
multiplica les distancies dels itineraris per als vianants.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itineraris de desig de vianants
- Nova distribució d’espai públic per al model de Cruïlla-Plaça
- Imatge sde l’espai intermig de calçada per al pas de vehicles
- Ortofoto del node Felip II - P. Mª Claret
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
En tractar-se d’un punt situat en un extrem del
subàmbit Navas- Sagrera- Congrés, el converteix en
un lloc específic per a la identificació geogràfica o
també del canvi de secció.
La seva importància com a node intermodal de transport
també fa interessant la seva identificació senzilla en
el context de Meridiana.
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II.2.3
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Encreuaments-NODES al subàmbit SANT ANDREU-VILAPICINA

- Identificació en ortofoto dels nodes del sub-àmbit Sant Andreu- Vilapicina
- Classificació dels nodes

L’àmbit Sant Andreu - Vilapicina presenta cinc nodes
d’encreuament.
Segons els criteris aplicats de
complexitat serien del tipus següent:
9- Garcilaso: N1
10- Cienfuegos: N1
11- Olesa -Tedeschini: N1.
12- Arenal - Dublin: N2
13- Fabra i Puig: N3
A contunuació es desenvoupen alguns d’ells a mode
d’exemple.
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En la situació actual, la major part de la superfície
en l’encreuament està dedicada a circular en els dos
sentits o a realitzar les maniobres d’entrda o sortida
de la Meridiana.
La identificació dels itineraris preferits pels vianants
permet identificar els corredors força que pemet
delimitar els graus de priorització i restricció.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants.
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itinenraris de desig de vianants.
- Nova distribució d’espai públic per al model de Cruïlla-Plaça.
-Ortofoto de encreuament Olesa
- Detall de la infraestructura viària en el context actual.
- Foto d’accés a Meridiana desde carrer Olesa.
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
En el cas d’aplicar els graus de restricció de la mobilitat
motoritzada que aconsellaria el model de superilles,
l’encreuamen d’Olesa-Tesdeschini correspon a un
Node tipus N1. En aquest sentit es pot aplicar un
solució tradicional de passos de vianants, però de
major dimensió que l’actual.
També però, permet la implantació d’un pas-plataforma
establert sobre la zona de restricció, d’igual forma
com s’ha plantejat per a Trinxant.
En aquest cas però, la configuració específica de dues
places a banda i banda de la Meridiana, la consideració
de l’espai conjunt permetria també projectar una
Cruïlla-Plaça amb una increment susbtancial de l’espai
públic d’estança.
Eines de modelització permeten avaluar les possibilitats
reals d’implantació efectiva des del punt de vista
d’interacció de moviments.
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L’encreuament d’Olesa-Tesdeschini cal avaluar-lo
dins del context de la superilla que conformatien els
carrers Gran de Sagrera, Concepció Arenal, Garcilaso
i Dublin.
Però en l’actualitat, tot i tractar-se de vies de la
xarxa de mobilitat de proximitat, es pot creuar en
vehicle motoritzat la Meridiana o anar en qualsevol
sentit d’aquesta des d’Olesa o Pegàs.
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- Imatge de vídeo d’anàlisi de viabilitat amb tècniques de simulació
- Encreuament d’Olesa en el context de la superilla conformada per les vies: Garcilaso, Dublin, Gran de Sagrera i Concepció Arenal

Per tal de realitzar una implantació adequada, seguint
les indicacions dels criteris projectuals, caldria
prèviament simplificar els moviments possibles, de
tal manera que des d’Olesa o Pegàs tan sols fos
possible incorporar-se o sortir de la Meridiana, sense
necessitat de semaforització, però en condicions de
plena prioritat per als vianants.
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El node Fabra i Puig reuniex tos els ingredients de
complexitat d’un encreuament on conflueixen un dels
majors punts de fluxes de la ciutat. Per una banda és
hores d’ara d’una de les portes d’entrada i transició
entre les vies ràpides metropolitanes i la xarxa
urbana.
Teòricament és un punt on els conductors
haurien d’entendre que el mode de conducció ha de
canviar al modificar-se les condicions de la via.
Per l’altre, Fabra i Puig és un eix de vianants
comercial de primera magnitut. Però també el propi
node conte dos dels punts intermodals importants de
Barcelona: l’estació d’autobusos, el Metro i estaci´ço
de ferrocarril sde sanmt Andreu Arenal.
Tots aquest fets el configuren com un dels nodes,
sino el node més important de la Meridiana.
D’aquesta manera, requereix la consideració d’un espai
projectual prou ampli per a abastar les demandes
d’encreuament que aquí es produeixen.
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- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. GRIS: dedicat a motorització. GROC: dedicat a vianants.
- Distribució actual de l’espai públic de mobilitat. Itinenraris de desig de vianants.
- Nova distribució d’espai públic per al model de Cruïlla-Plaça.
- Imatge del pas de viannats de fabrai i Puig com a primer lloc de transició a la xarxa urbana.
- Ortofoto del node
- Infografia de la solució proposada en model Plaça - Cruïlla

SOLUCIÓ PROJECTUAL
Aquest efecte de transició entre la xarxa viaria
metropolitana de la Meridiana i la urbana gairebé no
es produeix hores d’ara excepte per la constatació
de l’edificació.
El canvi de secció viària no es gairebé perceptible
per al conductor, mentre que els passos de vianants
tenen la mateixa conficuració de qualsevol altre pas
de la ciutat.
Es considera interessant projectar una solució amb
unes dimensions apropiades a la magnitut de la
complexitat que presenta aquest node.
D’aquesta manera, s’inclou l’espai de l’estació per tal
de recollir els viannats de Porta i alhora generar
l’oportunitat de crear la primera porta d’entrada, prou
significativa per a explicar als conductors el canvi de
prioritat, de tal manera que sels indueixi a la transició
en la seva conducta de conducció a partir d’aquell
moment.
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“If you plans cities for cars and traffic,
you get cars and traffic.
If you plan for people and places,
you get people and places”
Fred Kent
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