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Barri. En les masies, l’espai tancat per diferents cossos d’edificis davant la casa. 
Tanca del barri. Divisió d’un poble gran, d’una vila, d’una ciutat, amb fisonomia 
pròpia i una certa unitat. 

Consulta barri al: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. Lèxic Obert Flexionat de Català.

Barri és tota subdivisió amb identitat pròpia d’una ciutat, vila o poble. El seu 
origen pot ser una decisió administrativa (podent equivaler o no a un districte), 
una parròquia, una iniciativa urbanística (per exemple el conjunt d’edificis que 
una empresa construeix per als obrers d’una de les seves fàbriques), factors 
històrics o, simplement, el sentit comú de pertinença dels seus habitants basat 
en la proximitat o història, moltes vegades reforçat per l’antagonisme amb el 
barri veí.

Als països de parla catalana sovint la identitat del barri, a banda de factors 
històrics, de comerç o altres, ve reforçada per les festes de barri i per l’acció de 
les associacions de veïns que el dinamitzen. N’és cas paradigmàtic el de Gràcia. 
El paper d’aquestes associacions i entitats sovint ha permès teixir veritables 
xarxes de suport i donar resposta a les necessitats sorgides de temes urbanístics, 
d’envelliment de la població, etc. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barri,  consultat: 12/02/2018
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DRET A LA CENTRALITAT I ALS BARRIS

Per un urbanisme de barris. Igualtat, equiilibri, combinabilidad, densitat i urbanitat

La desigualtat socioespacial i el desequilibri mediambiental són temes urgents a les ciutats 

actuals, apostar per models urbans amb tendència a fer ciutats mes compactes i complexes. 

Així com avançar cap a un urbanisme sostenible en termes econòmics, socials i ambientals, 

significa evidenciar i posar en discussió els models urbans existents, i revisar els enfocaments, 

mètodes i instruments que li han guiat, per redirigir-los amb l’objectiu d’aconseguir una 

ciutat més justa i menys segregada, a través d’una distribució més equilibrada de la població, 

de les activitats i els serveis. Per a això és necessari determinar inicialment els problemes, 

per després recomanar solucions que retornin les nostres ciutats als barris i les persones. 

És a dir ha de formular-se una nova visió de la regeneració urbana basada en els principis 

del disseny urbà, el benestar social i la responsabilitat ambiental dins de marcs polítics, 

urbanístics, econòmics i socials viables.

Però si volem ciutats més vives: ciutats compactes i ben connectades, amb barris idonis 

per desplaçar-se a peu, xarxes eficaces de transport públic i un bon disseny urbà, hem 

d’assegurar-nos que quant a la forma, estructura i relacions urbanes, funcioni millor. Això 

exigeix visualitzar tant en els processos urbans existents i en curs, com verificar prèviament 

i fer seguiment a les intervencions públiques i/o privades, perquè aquestes reforcin el valor 

de l’espai i les relacions de l’interès comú, en lloc de deteriorar-los. La centralitat defineix 

l’estructura de la ciutat. Però La centralitat urbana és relativa, i més que una delimitació 

física i/o espacial és una noció sinèrgica, amb graus i temps d’influència variables que es 

reflecteixen en la vida i els processos urbans, i per aquesta raó és resultat de la interacció 

de molts factors, canvia, es transforma i construeix dia a dia. El dret ciutadà a la centralitat, 

ha de plantejar-se des d’enfocaments, mètodes i eines, que permetin reformular els 

esquemes simples basats en la dicotomia de la relació unívoca centro-perifèria, rescatant-

ho de les visions sectorials -de les diferents disciplines urbanístiques-, de les aproximacions 

estrictament formals –dels edificis–, o de les justificacions funcionalistes –de les vies i el 

transport–, o simplement de les tendències en curs. Apostar per models de ciutat i de 

barris, en els quals es tinguin en compte la combinabilitat, la densitat i la urbanitat, representa 

tenir en compte múltiples aspectes correlacionats, entre els quals estan:

- Localització estratègica dels espais, àrea d’influència i relacions urbanes convenients i 

distància a altres centres. 

- Disponibilitat d’espai i valor del sòl. 

- Bona accessibilitat i connectivitat, relacions amb xarxes d’infraestructura i diversificació de 

maneres. conjugant velocitats i distàncies de relació.

- Barreja d’usos, activitats amb combinació per rang o grandària, per tipus, per temporalitat 

i usuaris, que brindin certa autonomia i alhora possibilitat d’intercanvi. Usos públics i usos 

privats, especialitzats i no especialitzats.

- Densitat, quantitat i varietat adequada de persones que li habiten i li visiten

- Quantitat i qualitat d’espai públic i col·lectiu.

- Quantitat i qualitat de l’espai urbà, quant a relació espai edificat-espai lliure.

- Valor simbòlic del lloc, edificis i espais urbans de referència formal, existents i nous. 

- Percepció de la identitat del lloc (geografia, història, etc.)

1. Equipaments escolars/educatius xarxa de centralitat de barri: Poble Nou i el 22@
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Com podem constatar, una centralitat no és una porció del sòl delimitada a manera d’un 

nou tipus de zoning i no correspon tampoc amb el projecte urbanístic o arquitectònic d’un 

nou “centre”, és més una noció relativa de propietats complexes, dinàmiques i canviants, 

que atén a múltiples aspectes: lògiques econòmiques, de localització d’usos, de concentració 

dels fluxos, d’apropiació i barreja social, etc. Fet que implica que a la ciutat, la centralitat es 

construeix dia a dia i que com a dret ciutadà, ha d’adaptar-se a les necessitats, condicions 

històriques i especificitats de cada lloc, doncs les ciutats són diferents i també les formes 

de vida dels seus habitants canvien, per a una societat urbana renovada, una centralitat 

renovada deia H. Lefebvre.

I també, com la ciutat no pot ser una altra cosa que el fidel reflex de la societat que a 

cada moment l’habita i la construeix, és necessari des de les polítiques urbanes entendre, 

mesurar, visualitzar, revisar i redirigir els processos urbans, “l’estructura de la ciutat” i els 

sistemes d’espais de centralitat que es produeixen, doncs l’urbanisme no poden ser tan 

sol el resultat d’una adhesió passiva als fenòmens socials i econòmics en curs. Segons M. 

Cerasi, l’estructura urbana és un “sistema de sistemes” unitari i per a la seva anàlisi es pot 

desagregar en els seus sistemes individuals: residencial, d’equipaments, d’espais lliures, etc. per 

captar de cadascun les seves regles pròpies,  però després s’ha de recompondre i combinar 

de manera complementària i sinèrgica amb elements projectuals estructurals, doncs l’espai 

col·lectiu de la ciutat té una forma, té articulacions i té nusos. Així la representació de 

l’estructura i els sistemes de centralitat ens permetran tenir una visió abstracta i alhora 

intencionada de la realitat urbana.
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Un exemple paradigmàtic d’estratègia urbana de recuperació d’espais destinats al joc -amb 

una clara fi pedagògica-, són els playgrounds de Aldo van Eyck, un programa de més de 700 

parcs realitzats en Ámsterdam entre 1947 i 1978, on se sumen dues qüestions fonamentals: 

d’una banda, una política urbana basada en la recuperació de llocs buits i intersticials, els 

espais in-between, per “veure la ciutat completa transformada en un espai de joc” . I, per un 

altre, un disseny de mobiliari de formes abstractes i sovint modulars, que fa que el joc es 

converteixi en una activitat integradora entre ciutadans diversos. Els playgrounds conformen 

una xarxa articulada d’espais de joc a la ciutat, tan integrada al seu entorn que converteix 

cada parc en un escenari familiar, proper i reconeixible per a tots els ciutadans.

Per la seva banda, Francesco Tonucci com a pedagog s’ha dedicat a estudiar el pensament 

i comportament dels nens en àmbits tan importants en el seu desenvolupament com són 

la família, l’escola i la pròpia ciutat. És investigador de l’Institut de Psicologia del Consell 

Nacional de Recerques (CNR) de Roma i creador del projecte “La ciutat dels nens”, el qual 

es va dur a terme per primera vegada a la seva ciutat natal, Fano (Itàlia), i que s’ha replicat 

en diferents ciutats del món. Ha treballat amb grans pensadors i mestres que han apostat 

per la infància (Lorenzo Milani, Loris Malaguzzi -director i inventor de les escoles de Reggio 

Emilia- i Mario Lodi). Humanistes que han anat en contra d’aquesta escola rígida que fa 70 

anys de la mateixa manera en què en ple segle XXI. I les seves conclusions són que un parc 

com a espai especialitzat per a nens es converteix a la nit en un lloc insegur i no serveix per 

res. Una plaça, un jardí o un carrer pensats perquè siguin llocs veritables i bons en cada hora 

del dia i de la nit són llocs aprofitats per a ancians, per a famílies amb bebès, per a nens, per a 

joves. Així es converteixen en llocs vigilats, mai abandonats. Els ciutadans haurien de moure’s 

XARXES D’EQUIPAMENTS ESCOLARS

Xarxes d’espais i de persones. Sinergies entre centres, entorns escolars i barri. 

Ciutat educadora i Ciutat de les cures

Moltes de les propostes més innovadores sobre la relació entre els espais de l’educació, 

els processos d’ensenyament-aprenentatge i el joc, parteixen de l’experimentació i de 

l’exigència d’un canvi des del punt de vista pedagògic i espacial alhora. A l’escola els alumnes 

al llarg de la seva etapa formativa aprenen un programa curricular, a partir d’un horari 

lectiu que es desenvolupa principalment a les aules. No obstant això més enllà de l’aula, 

i del contingut de les assignatures, els patis i els espais col·lectius de la ciutat representen 

àmbits fonamentals en la formació i desenvolupament personal dels alumnes, espais que, 

no obstant això, es troben sovint relegats i separats respecte a altres destinats oficialment 

a l’ensenyament. Aquesta separació entre aules, centres i activitats de barri fan que l’escola 

com a espai social i intergeneracional sigui menysvalorat en el seu potencial urbà.

L’escola és, o hauria de ser entesa en la seva globalitat, com un espai col·lectiu i públic amb 

una important funció educadora, que hauria de ser extensible als espais en els quals els nens 

aprenen a jugar i a relacionar-se, ja sigui al pati, en els entorns escolars o als parcs infantils 

de la ciutat. Cal esmentar la reflexió de Fernando Roch sobre la importància urbana de 

l’escola com a nucli del barri i com a espai de referència, per a l’apropiació i identitat del 

veïnat. A aquest propòsit l’autor cita el cas de la ciutat de Radburn, “un nucli organitzat […] 

el centre del qual és l’escola. Poques vegades la vida familiar i els nens han tingut un paper 

tan protagonista en el disseny de la forma de la ciutat”.
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lliurement a la seva pròpia ciutat. Això precisa un canvi profund: passar d’una ciutat de 

«prioritat cotxes» a una de «prioritat vianants». És a dir, canviar les prioritats. Això connecta 

amb el tema de l’espai públic, la forma urbana i també la distribució de les activitats. Cal 

recuperar la idea que el que converteix un conjunt de cases en una ciutat és l’espai públic, 

que ha de ser de tots., i sobretot “una ciutat bona per als nens, ho és per a tots”.

Finalment també val la pena destacar, que existeixen moltes reflexions sobre la ciutat, que 

aposten per l’enteniment de l’espai urbà com un espai educador i promotor de canvi, 

cap a la igualtat i la justícia social. “La ciutat educadora” és un concepte que estableix que 

una connexió natural entre educació, proximitat i ciutat. Una ciutat educadora inverteix a 

l’educació en cada persona, perquè sigui capaç d’expressar,  afirmar  i desenvolupar al seu propi 

potencial humà. És interdependent el territori del que forma part i exercita i es desenvolupa 

paral·lelament amb les funcions tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de 

serveis), a través d’una mirada posada en la formació, promoció i desenvolupament dels 

ciutadans. El coneixement i l’educació són eixos bàsics per al desenvolupament i la inclusió 

social. L’administració local i l’escala de barri és important perquè projecta sobre l’educació 

una mirada àmplia, en la qual l’educació es converteix en un instrument essencial per al 

desenvolupament personal i col·lectiu. Són actors els professionals de l’educació, tècnics 

i tècniques municipals, les AMPAS, les entitats, responsables, els polítics i tots els agents 

necessaris de la comunitat educativa per reflexionar sobre el context pedagògic i les seves 

potencialitats. També està el la idea de “ciutat de les cures,”, d’aplicació més recent que posa 

accent a visualitzar les necessitats que es desprenen de la vida quotidiana. Aquesta part 

invisible que queda fora de l’espai productiu, però que paradoxalment és interdependent 

de la realitat econòmica. Es tracta de la part que sosté tot la vida urbana. El verb cuidar és el 

fonamental i no es tracta només d’atenció a les dones, sinó que també i alhora, de tendir a 

un model més humà i real per viure, que pot tenir com a escala de treball primordial la de 

la proximitat i de la vida de barri.

UN URBANISME DE BARRI PER INTERCONNECTAR LA CIUTAT AMB UNA 

XARXA ESCOLAR

Escoles obertes, centres, entorns escolars i sinergies de barri

Si és fonamental reconèixer el valor pedagògic de l’espai de joc a la ciutat i destacar-ho 

com un objecte de projecte d’espai públic per als barris, de manera equivalent és també 

important valorar l’espai del joc als centres i entorns escolars. La relació de l’aula amb els 

espais exteriors en general (de joc, per a l’esport o per a l’observació de la naturalesa), té 

un valor pedagògic reconegut i el seu fonament teòric es remunta a principis del segle XX, 

amb el corrent de renovació pedagògica promoguda per les Escoles a l’aire lliure. En els 

seus inicis es volien aconseguir objectius higienistas, amb una metodologia que emfatitzava 

la importància de la relació entre interior i exterior, i que va impulsar una tipologia escolar 

basada en solucions d’integració de l’espai interior amb el seu entorn. S’entenia que la 

qualitat de l’espai tenia la mateixa importància que la qualitat de l’ensenyament per a la 

correcta formació dels nens, la qual cosa va impulsar el desenvolupament de solucions 

espacials que prestaven gran atenció al límit, als tancaments, als espais de transició, als patis, 

terrasses, balconades, porxos i jardins per garantir i millorar la seva relació amb les aules i 

amb els espais interiors .
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una mateixa problemàtica . La manca més comuna és que molts d’aquests centres escolars 

no han estat projectats des d’una condició inicial d’integració entre aula, pati i ciutat, o 

en sentit més ampli, de relació entre espais interiors i espais exteriors. Per això s’han de 

plantejar plans, programes i projectes destinats a generar, promoure aquestes relacions. És a 

dir formular estratègies i solucions que impliquen obrir, reformar i actualitzar aquests espais, 

articulant projecte educatiu amb projecte arquitectònic i urbà. Des del punt de vista urbà/

ambiental/arquitectònic es detecta:

1. Una falta de visió estratègica que permeti identificar una xarxa de centres escolars, amb 

altres centres educatius i culturals, connectats a través de sistemes llegibles de mobilitat per 

als vianants i de transport públic, de proximitat. 

2. Una falta de relació dels espais exteriors de l’edifici amb l’entorn. S’ha confós la configuració 

del límit arquitectònic amb compartimentació, clausura, aïllament i tancament. Molts centres 

són molt tancats formal i funcionalment al carrer i l’entorn, són recintes amb patis i espais a 

l’aire lliure, aïllats de les aules i del barri.

3. Una marcada monofuncionalitat, jeraquització i desconnexió entre activitats, en i entre els 

espais d’ús col·lectiu i quotidià (parcs, equipaments, edificis d’accés públic, etc.) destinats a 

la infància, als joves i a la seva cura. 

4. Falta d’espais verds, a l’interior, vores i exterior dels edificis, amb finalitats lúdiques, 

contemplatius o educatius. L’entorn escolar és part de l’escola, del barri i la ciutat, i aquesta 

desaprofitat en el seu valor ambiental.

5. Falta de mobiliari adaptable, modular, confortable i suficientment flexible, que permeti als 

infants i adolescents interactuar i inventar formes d’apropiació social. Es necessita proposar 

Des de finals del segle XIX fins a finals de la dècada de 1960 es van construir moltes 

escoles basades en la filosofia de l’Escola a l’aire lliure, projectes de centres escolars que 

propiciaven, amb solucions molt diferents entre si, la relació entre aula, espai exterior i 

entorn. És suficient recordar les propostes de Richard Neutra sobre l’escola com a centre 

del barri en el seu projecte no realitzat de 1944, on plantejava un esquema de centre cívic 

el cor del qual estava ocupat per una escola basada en la unitat-aula vinculada a un espai 

exterior. I també és molt oportú tornar a veure el croquis de la Emerson School, de 1938, 

en el qual s’aprecia com l’aula s’estén cap a fora, a través d’una seqüència de cadires que 

uneixen l’interior amb el gran arbre al pati. 

En aquesta mateixa línia, projectes de centres escolars com l’Escola a l’aire lliure en 

Ámsterdam de Duiker, realitzat en 1927-1928; l’Escola a l’aire lliure en Suresnes (París), 

França, de Eugène Beadouin i Marcel Lods, realitzada entre 1931 i1935; l’Escola Primària 

Sant’Elia, en Com, Itàlia, de Terragni, realitzada entre 1936 i 1937; l’Escola Munkegärds en 

Gentofte (Copenhaguen), Dinamarca, de Arne Jacobsen realitzada entre 1951 i 1958; la 

Open Air School, en Goirle, Holanda, de Jos Bedaux realitzada entre 1952 i 58; o l’Escola 

Geshwister, en Lünen, Alemanya, d’Hans Scharoun realitzada entre 1956 i1962, mostren 

diferents solucions d’integració entre aules, patis i espais exteriors. Són escoles en les quals 

el pati i els espais exteriors són part integrant del projecte. L’espai exterior està lligat a l’espai 

de l’aula, i es converteix en lloc de desenvolupament d’activitats didàctiques, esportives i/o 

de joc, gràcies a una gran flexibilitat i adaptabilitat en el disseny dels seus espais. És molt 

pertinent fer referència a un estudi publicat per la Fundació Bofill que parteix de l’anàlisi de 

diversos centres escolars a Catalunya, i que detecta algunes característiques que evidencien 
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un mobiliari urbà per als entorns escolars que els converteixi en espais flexibles i oberts 

capaç d’albergar múltiples activitats. Es tracta per tant de millorar i interconnectar de manera 

significativa els entorns urbans dels centres escolars amb intervencions estimulants, flexibles 

i duradores alhora; valorar la relació exterior/interior ; escola/ajusto; aula/pati i plantejar 

solucions que ajudin a difuminar la separació i potenciar la integració; de desenvolupar 

un diagnostico i identificar un nou mapa d’usos per localitzar noves activitats i potenciar o 

eliminar les existents; de proposar solucions que propiciïn l’ús d’elements de mobiliari que 

es puguin complementar amb solucions en funció del lloc i de les problemàtiques. 

I, sobretot, prèviament, es tracta de plantejar una estratègia urbana que permeti reconèixer, 

identificar les activitats, els espais urbans, els grups socials i les seves interrelacions, per 

després d’un balanç sobre les possibilitats de canvi, promoure, enfortir o construir una 

xarxa d’espais escolars, on es reconegui el paper central de les escoles com a motors de 

renovació urbana i cohesió social amb el seu entorn immediat i en zones més àmplies com 

són el barri i de la ciutat. Un urbanisme de barri, que parteixi del coneixement de l’existent 

i quotidià, per plantejar plans, programes i projectes dissenyats, per a l’accés universal als 

serveis, amb un enfocament que privilegiï el dret a la centralitat valorant la proximitat. Que 

descendeixi a l’escala dels districtes i els barris, per reconèixer el protagonisme del territori 

amb la finalitat de tendir cap a ciutats més sostenibles:. Ciutats en les quals encaixin aquelles 

actuacions referides a una descentralització administrativa, dirigides a dotar d’autonomia i 

capacitat de gestió intervenció, planificació als districtes, i barris. Alhora que es empodera 

a la comunitat i la ciutadania per fer-la participi en la presa de decisions i en el disseny de 

les polítiques públiques que incidiran en la seva vida quotidiana. A escala de ciutat quant a 

models de gestió, planejament urbà i gobernança, destaca el renovat interès del New London 

Plan, pel tema escolar en el qual es promouen polítiques de millora la xarxa de centres 

escolars com un element estructurant de la vida urbana, en el Pla es fa enfasi en la salut, 

benestar social i relacions que es donen entorn de les famílies i la cura dels infants. Fet que 

es complementa amb la utilització de les noves tecnologies, amb plataformes d’informació 

basades en sistemes d’informació geogràfica de lliure accés per a la ciutadania. A través de 

l’aplicatiu “Schools Atles”, es poden consultar a través de mapes interactius aspectes d’interès 

general.

Per la seva banda a Barcelona ja existeixen diverses iniciatives municipals en curs bastant 

interessants que encara que provenen de processos, objectius i necessitats diferents, podrien 

articular-se per aconseguir millors resultats, i sobre tot per a construir xarxes escolars als 

barris. Entre aquestes experiències podem destacar,  per exemple:  “Camí escolar, espai amic” 

que promou una mobilitat infantil més autònoma i segura, les propostes de “Patis Escolars 

Oberts al Barri” que permeten donar accés al veïnat a les instal·lacions dels centres educatius 

en hores no lectives, o les actuacions “Omplim de vida els entorns escolars”  en accessos a 

centres educatius, que ja s’aquesta executant en el Districte de l’Eixample.
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2. Mapping urbà i aproximació tècnic participada en l’estudi de la ciutat: Poble Nou i el 22@

d’un nou model de ciutat basat en la proximitat i que reequilibri l’habitatge, el veïnat, 

els equipaments, les zones verdes i el comerç. el turisme i les activitats empresarials i 

econòmiques., atenent al grau de desenvolupament inacabat del projecte actual. Una de 

les grans apostes ha estat tenir més habitatge públic en comptes de tanta oficina, pera a 

repensar així el teixit empresarial i donar més importància a actors de caire social. A més 

de conservar el patrimoni industrial per donar-li un ús d’equipament públic i cultural.

El treball realitzat és una verificació tècnica, i alhora participada, sobre les possibilitats 

d’implementar un sistema de centralitat basat a la xarxa escolar del 22@, en el qual 

la relació sinèrgica d’aquesta xarxa al costat de les altres funcions urbanes, permeti 

proposar una estratègia de xarxa combinada i composta per un conjunt d’idees, criteris 

i recomanacions per a la seva possible incorporació en la reflexió sobre les propostes 

de plans, programes i projectes, de l’àmbit d’estudi. D’aquesta manera es planteja una 

anàlisi que proposa el reconèixer i definir una estructura d’eixos, àrees i nodes de barri, 

com un entramat de franges urbanes funcionals.

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 

En l’actualitat el Poble Nou i el 22@ es troben en un procés de reflexió, on es repensarà 

d’una manera àmplia i global el seu model de ciutat. El debat està obert tant en els 

aspectes econòmics, en els reptes socials, com en els urbanístics. L’Ajuntament vol 

“impulsar una estratègia conjunta de totes les àrees municipals, partint això si, d’una 

anàlisi del que han estat aquests 17 anys del 22@ i de les necessitats que s’han generat 

en aquest entorn per a la vida quotidiana del veïnat, i per als agents econòmics instal·lats 

al territori.”.

Una proposta per a la millora de les condicions de discontinuïtat i fragmentació física, 

funcional i socioespacial actual de la vida urbana en l’àmbit de 22@, pasa obligatòriament 

per l’estudi del seu sistema de centralitat existent i de les possibilitats de constituir 

una xarxa futura de relacions urbanes i de barri més interconnectada. Per a aquest 

estudi ens hem enfocat en els potencials d’una xarxa escolar i les seves sinergies de 

fer barri. Un estudi basat en nous enfocaments, instruments i mètodes que s’utilitzaran 

per plantejar una xarxa capaç de promoure un sistema distribuït de centralitat urbana 

de proximitat. Aquest canvi de model a plantejar part d’un procés destinat a “Repensar 

el 22@”, que pretén potenciar una estructura urbana tendent a promoure una nova 

continuïtat i llegibilitat urbana a partir de les relacions, activitats i moviments per als 

vianants quotidians dels veïns. 

Tendir cap a un 22@ més humà, articulat, cohesionat, accessible i caminable és un 

dels objectius actuals de la fundació BIT Hàbitat i l’Ajuntament de Barcelona.  És per 

això que es pretén repensar aquest important àmbit de transformació urbana dins 
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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 i els seus barris, com en el cas de l’estudi del Poble Nou i del 

22@. 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.

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 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 
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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 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. 

Metodològicament parlant l’anàlisi i la proposta es realitzen mitjançant una radiografia de 

l’àmbit i dels seus barris, que es concreta a través d’un atles cartogràfic amb un maneig 

d’informació obtinguda de diverses fonts amb ús de Sistemes d’Informació Geogràfica 

GIS, amb el qual es modelitzen, visualitzen, analitzen i posen en interacció en conjunt, la 

mobilitat i l’accessibilitat, l’espai públic, les condicions demogràfiques i socioeconòmiques, 

i també els processos d’introducció i distribució d’activitats econòmiques i també 

turístiques.

Es comença d’un reconeixement global de les condicions existents. Se selecciona 

informació i s’elabora una base en cartogràfica operativa, que a través d’una sèrie de 

paràmetres i indicadors permet identificar patrons urbans i tendències de distribució 

espacial sobre: quines són les persones que habiten aquests llocs; com viuen la ciutat 

els diferents col·lectius socials; quins són les condicions de mobilitat i accessibilitat; quin 

és la qualitat de l’espai públic; quines són les activitats urbanes i on es localitzen, quines 

són les característiques socioeconòmiques dels ciutadans, i fins i tot quin és el grau 

de l’ impacte dels processos de canvis d’ús per turisme i gentrificació. Una radiografia 

que conforma una base d’anàlisi per finalment proposar criteris i possibles solucions 
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d’intervenció tipificades, franges urbanes d’activitat al llarg de carrers i barris, que des 

de l’òptica del potencial de la xarxa escolar i les seves sinergies, permetrà plantejar un 

model urbà proposat i basat en un conjunt de criteris per a la intervenció a través de 

plans, programes i projectes concrets.

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 gestionar-los 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. 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.

Es proposen llavors, per a l’atles del treball de les xarxes escolars del 22@ i el Poble 

Nou tres tipus de mapes elaborats en GIS:   a) Mapes temàtics, b) Mapes agregats, i c) 

Mapes de calor. És a dir s’instrumentalitza el maneig d’aquesta informació geo-espacial 

seleccionada, re-elaborada, agrupada temàticament, agregada per aspectes urbanístics i 

diferenciada per col·lectius socials, per realitzar una anàlisi multicriteri “una radiografia 

de barri” , que és la base per plantejar un conjunt de propostes per a una estratègia 

destinada a promoure vida de barri de forma estesa i distribuïda. 
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5. Àmbit de treball. Balanç reunions Grup de Treball (GT)

El 22@ s’està repensant i sotmetent actualment a una revisió, i a aquest efecte s’han 

realitzat reunions amb diferents grups de treball de la Comissió Ampliada del 22@, amb 

la finalitat de discutir idees per a la redacció del nou pla estratègic per al districte. Les 

dues primeres reunions han comptat amb la participació d’experts, empresaris i veïns 

de la zona., i s’han tractat temes econòmics i culturals. La primera sessió es va centrar 

en la visió dels clústers en el 22@ i la relació del districte amb l’àrea metropolitana de 

Barcelona. La segona sessió s’ha abordat el tema soci-cultural. 

Atès que els redactors d’aquest estudi han participat en aquesta última reunió, s’ha pres 

nota d’aspectes a tenir en compte emesos per aquesta Comissió Ampliada. Doncs aquest 

l’òrgan reuneix a representants del veïnat, empresaris i el món universitari vinculats 

al territori, i ofereix una sèrie d’aportacions al debat sobre la possible transformació 

urbana de l’àmbit d’estudi. Aquí en adjunt apareixen sintetitzates aquestes aportacions.
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PART I

Quina és la intensitat i distribució dels usos i persones en el 22@
 i el Poblenou en l’actualitat?
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El barri del Poblenou és una realitat històrica que, igual que altres barris de la ciutat de 

Barcelona que, abans del pla Cerdà, eren pobles independents de la ciutat o formaven 

part d’ell: Gràcia, Sants, Sant Andreu, etc.. Poblenou ha hagut de conviure al llarg del S.xx 

i S.XXI amb la realitat del creixement urbanístic de la ciutat de Barcelona i el seu model 

de desenvolupament. Era un barri pertanyent al poble de Sant Martí dels Provençals 

(actual districte barceloní), originari de l’any 1989.

La ciutat ha anat ampliant-se i transformant-se en el temps, abastant pobles i barris, 

modificant el teixit social i econòmic independent de cada zona imposant un model 

urbà de reforma, millora i revitalització, i alhora també de consum, turisme i creixement, 

provocant una situació de pèrdua d’identitat, gentrificació i desarrelament. Malgrat això, 

es conserven encara un important testimomi patrimonial urbà, i també un teixit social 

basat en l’associacionisme.

En l’actualitat, la ciutat de Barcelona es troba dividida en 10 districtes i 73 barris. El que 

nomenem com a barri del Poblenou es troba divideixo actualment en 5 barris, tots 

pertanyents al districte de Sant Martí. En la reorganització urbanística de Barcelona del 

2006, els 5 barris en qüestió se’ls va assignar el topònim “Poblenou” com a referència a 

la realitat històrica. L’Ajuntament de Barcelona defineix el districte de Sant Martí de la 

següent manera: “El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el futur 

de Barcelona. Aquesta combinació es reflecteix especialment en la transformació de 

l’antic Poblenou industrial en el nou districte tecnològic. Aquest projecte suposa barrejar 

l’activitat econòmica (empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la 

1. Ámbit de treball
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residencial (reurbanització de carrers i construcció d’habitatges). Una iniciativa batejada 

com a ciutat compacta que vol ser el referent de la Barcelona de la futura fisonomia 

del districte són la prolongació de l’avinguda Diagonal fins al recinte del Fórum, la 

remodelació de la plaça de les Glòries, la semicopertura de la Gran Via i la urbanització 

del litoral, de la Vila Olímpica a Besòs. Tots aquests canvis es concreten en deu barris. Per 

sobre de la Gran Via hi ha Camp de l’Arpa del Clot i el Clot, així com la Verneda i la Pau 

i Sant Martí de Provençals. A l’antic territori del Poblenou es reconeixen, a més del nucli 

central, els barris de Provençals, La Llancuna i el Parc, la Vila Olímpica i Diagonal Mar”.

Com podem veure, el barri històric del Poblenou és un barri en plena transformació, des 

d’una realitat històrica eminentment industrial, a un barri compacte on es barreja l’activitat 

econòmica, formativa i residencial, sempre en un pol tecnològic i de transferències de 

coneixement. En aquest context es presenta el pla 22@ i s’inclouen una infinitat de 

projectes urbanístics de transformació que s’han anat succeint, i segueixen, des de l’any 

de la seva aprovació, el 2000. Tenint en compte aquest context històric i socioeconòmic, 

el pla 22@ es pensa per a Poblenou. “El projecte respon a la necessitat de recuperar 

el dinamisme econòmic i social de les antigues àrees industrials de Poblenou i crea un 

entorn divers i compacte, en el qual els espais productius conviuen amb centres de 

recerca, formació contínua i transferència tecnològica, habitatges protegits, equipaments 

i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball.”

El projecte preveia transformar el barri augmentant un 10% els seus equipaments 

públics. Aquests equipaments s’orientaran a activitats de formació, recerca i divulgació 

de noves tecnologies. Es busca crear un espai innovador i tecnològic que fomenti les 

sinergies entre universitats, centres tecnològics, de recerca i l’activitat productiva en 

general. Alhora, es vol pal·liar el dèficit d’equipaments comunitaris que Poblenou venia 

arrossegant durant dècades.

Es busca a més l’equilibri entre districte industrial i innovador i barri d’habitatges. Per a 

això es rehabiliten habitatges del parc tradicional i fàbriques que portaven inutilitzades 

des dels anys 50. El projecte pensava rehabilitar 4600 habitatges (finals 2011 hi havia 

1300). A més, es planeja edificar habitatges protegits que diversifiquin i millorin l’accés a 

l’habitatge al barri (3000 en el pla, 500 a la fi de 2011). Dins del 22@ també es planteja 

la reestructuració de les infraestructures, generalment deficitàries, com a carreteres i 

carrers, així com la recuperació d’espais patrimonials del barri. Segons l’Ajuntament, els 

objectius del projecte són:

Com a projecte de renovació urbana, respon a la necessitat de recuperar el dinamisme 

econòmic i social de Poblenou i crea un entorn divers i equilibrat en el qual els espais 

conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat 

de vida i de treball. Com a projecte de renovació econòmica, constitueix una oportunitat 

única de transformar el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i 

cultural que converteixi Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i innovadores 

en l’àmbit internacional. Com a projecte de renovació social, afavoreix la interrelació 

entre els diversos professionals que treballen a la zona i la participació dels veïns i les 

veïnes del districte en les oportunitats que els ofereixen les noves tecnologies.

Avui després de 17 anys de Pla del 22@, el BIT Habitat dinamitza la Comissió de 

Coordinació del 22@Barcelona, un òrgan municipal format per diferents àrees de 

l’Ajuntament de Barcelona, que te com a missió reimpulsar i desenvolupar el projecte 

22@Barcelona, i posar l’accent en la dimensió social, econòmica i urbanística d’aquest 

àmbit. La comissió treballa per reforçar la relació del 22@ amb el territori i la ciutadania; 

posicionar la ciutat de Barcelona com a referent en termes de sostenibilitat i resiliència; 

i reactivar i orientar la transformació urbana cap a una mixtura d’usos entre l’activitat 

productiva i l’habitatge.

En aquest sentit el present estudi pretén posar èmfasi en els potencials de la xarxa 

escolar i les seves sinergies de “fer barri”, evidenciant i fent visibles possibles actuacions, 

traduïbles en plans, programes i/o projectes per Poble Nou i 22@. Quant a Provençals 

de Poble Nou com a àmbit de treball amb el grup de l’IES Quatre Cantons, es realitza 

una exploració de reconeixement del barri, amb un diagnòstic de proximitat a partir de 

la xarxa quotidiana dels alumnes i es reflexiona i fan propostes sobre el futur de la zona 

nord del 22@ objecte d’actual transformació en el qual es troben, el carrer Cristóbal 

de Moura, i l’àmbit d’afectació del projecte de l’eix verd, es troben dos grans solars 

industrials: en revitalització L’Escocesa i Ca l’Alier. I a més, trobem un altre projecte en 

desenvolupament per a la conversió d’una altra via important en eix cívic: el carrer Pere 

IV.
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Interpretar i conèixer per projectar
 
[...] en realitat es necessari invertir el procés de projectació urbana, partint de la 
vida en societat, des de les relacions socials, des de l’experiència dels individus, 
seguint amb la mateixa hipòtesi, des de l’alcova a la sala, de l’escola a l’oficina, 
des d’on puc estacionar l’acte fins a on vaig a prendre el cafè, o assisteixo a la 
funció de teatre o em dirigeixo al club recreatiu, és certament aquí on l’altra 
ciutat reneix, a partir de dins, i s’estructura (es teixeix de relacions entre les coses, 
no solament de coses) recuperant una personalització perduda, per mitjà de la 
contigüitat dels espais habitables, canalitzats o estesos; verticals o horitzontals; 
interns, semiexteriores o exteriors, privats o públics.

N. Portas, A cidade como arquitectura 
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La realitat urbana del Poblenou es pot analitzar a partir de diverses variables, a continuació 

es proposa una correlació entre dos aspectes, d’una banda la informació demogràfica 

amb dades geolocalitzats sobre la població (Renda familiar, Densitat de població, Taxa 

de població amb estudis superiors, taxa de població estrangera, taxa de població flotant, 

població resident, Índex de joventut i per una altra, la localització, grandària i distribució 

de l’espai públic, prioritzant parcs, àrees verdes i carrers de prioritat per als vianants. 

Respecte a la informació demogràfica obtinguda i discriminada per barris i unitats 

censals, trobem que: 

DEMOGRAFIA

Qui viu en el 22@?

Renda familiar /

Densitat de població/

Taxa de població amb estudis superiors / 

Taxa de població estrangera /

Taxa de població flotant

Població resident /

Índex de joventut

ESPAI PÚBLIC / PARCS

Quins parcs hi ha, on estan localitzats i com es distribueixen?

Espais per als vianants i parcs

Localització, grandària i distribució de parcs

2. Mapes temàtics: demografia / espai públic
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Demografía
Renta familiar /
Densitat de població /

Renta familiar. Si fem referència a la renda familiar, trobem que l’índex mitjà de 

Barcelona és de 100 punts. Es considera barris de renda molt baixa els que estan per 

sota de 63; de renda baixa, els que van de 63 a 79; de renda mitjana-baixa, de 79 a 

100; de mitjana-alta, de 100 a 126; de renda alta, de 126 a 159 i de renda molt alta, per 

sobre de 159. En aquest ordre les dades mostren que la població situada als barris de la 

Vila Olímpica i Diagonal Mar i Front Marítim del Poble Nou es troben entre les rendes 

altes; que el Poble Nou i Provençals del Poble Nou en rendes mitjanes; i que El Parc i la 

Llacuna del Poble Nou i el Clot des dels 75 als 95 punts en una renda mitjana-baixa; i els 

barris veïns de Sant Martí de Provençals, La Verneda i la Pau i el Besòs i Maresme, en una 

renda més baixa.  A partir d’altres dades s’a pot verificar també un procés de canvi als 

barris del Poble Nou –comparant amb dades del 2016-, hi ha una tendència a l’alça en 

la renda en Vila Olímpica i el Poble Nou, mentre que el Parc i la Llacuna del Poble Nou, 

Provençals de Poble Nou i Diagonal Mar i el Front marítim del Poble Nou existeix una 

tendència a la baixa. En aquest sentit es pot estar presentant una variació important en 

la renda familiar que pot interpretar-se com la consolidació de barris de més alt nivell 

adquisitiu (Vila Olímpica), procés d’alça en Poble Nou, i un de baixa en barris que poden 

assistir a processos de desplaçament futur de població (Parc i la Llacuna del Poble Nou, 

Provençals de Poble Nou, i Diagonal Mar i Front marítim del Poble Nou).

Densitat de població. Quant a densitat de població, tenint en compte que es recomana 

un mínim de 60 Hab/ha. Les zones amb la més alta quantitat d’habitants per hectàrea, es 

troben localitzades cap a la part central del Poble Nou; en el sector del Parc i la Llacuna 

del Poble Nou, cap a carrer Marí en proximitat amb el barri Fort Pienc; el front edificat 

en altura de la Gran Via; i el Besòs-Maresme, amb valors de fins a 300 Hab/ha. Una zona 

amb densitat mitjana es troba localitzada en una franja longitudinal que uneix la Vila 

Olímpica amb el centre més dens de Poble Nou i aquest últim amb el barri del Besòs i 

Maresme, amb valors de 100 a 200 Hab/ha. Mentre que l’entorn del pol tecnològic del 

Parc i la Llacuna del Poblenou; el front marítim –en densitat bruta-, presenten valors fins 

a al voltant de 40 Hab/ha. I finalment Provençals de Poble Nou arriba des dels 50 Hab/

ha. fins als 100 Hab/ha. De l’anterior es conclou la necessitat de promoure habitatge en 

els àmbits del Parc i la Llacuna del Poble Nou i de Provençals de Poble Nou, i també el 

fet que resulta una baixa densitat en el front marítim, que s’explica per la gran quantitat 

d’espais lliures existents, a més d’un efecte barrera produït pel pas d’infraestructures.
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Demografía
Taxa de població amb estudis superiors / 
Taxa de població extranjera /
Taxa de població flotant/

Població amb estudis superiors. Si s’explora la distribució de la població de la Barce-

lona segons el seu nivell d’estudis s’observen grans diferències d’acord al Departament 

d’Estadística del Ajuntament de Barcelona. El major percentatge de barcelonins amb es-

tudis primaris viu en el Nou Barris (37,8%). En canvi, en Sarrià-Sant Gervasi, el 90% de la 

població té com a mínim el Batxillerat elemental. De fet, en tots els barris de la zona alta 

de Barcelona el percentatge d’habitants amb estudis superiors (carreres universitàries 

o cicles formatius de grau superior de formació professional) ronda el 50%. Així i tot, el 

barri de Barcelona amb un major percentatge de veïns amb estudis superiors és la Vila 

Olímpica (52,8%), en el districte de Sant Martí. Dins de l’àmbit d’estudi en Poble Nou, es 

pot deduir a partir de la informació recopilada, que tant els barris la Vila Olímpica com a 

Diagonal Mar i Front Marítim, posseeixen la població amb major quantitat de titulacions 

superiors, mentre que el Poble Nou, el Parc i la Llacuna del Poble Nou, té una condició 

intermèdia, mentre que Provençals de Poble Nou i sobretot el front edificat sobre Gran 

Via presenten els valors més baixos. En aquest sentit es requereix quant a formació 

educativa potenciar la seva oferta en l’àmbit de Provençals de Poble Nou. 

Població extrangera. La població estrangera a Barcelona. Segons el padró del 2017, 

representa el 17,8% del total d’habitants i són 288.675. En l’últim any els estrangers han 

crescut un 7,8%, la qual cosa contrasta amb el descens de les persones de nacionalitat 

espanyola, que en els últims 12 mesos s’ha reduït en un 0,5%. 

La majoria de població estrangera és de procedència europea amb preponderància de 

la italiana i es distribueix en els 5 barris.

Població flotant. Si s’analitza la distribució de la població flotant entesa com aquella 

població que ve a a el Poble Nou per treball o per oci i turisme, però no és resident en 

cap dels cinc barris de l’estudi. Trobem que El Parc i la Llacuna del Poble Nou, El Poble 

Nou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poble Nou, concentren la major quantitat de 

persones que desenvolupen activitats en l’àmbit d’estudi però no tenen residència fixa 

en ell -situats al llarg de l’avinguda Diagonal en el costat mar-. Mentre que la Vila Olím-

pica alberga moltes menys, i Provençals de Poble Nou presenta els valors més baixos.

Es pot deduir que tant les activitats de treball lligades als usos terciaris es concentren 

on hi ha empreses i universitats com a punts d’atracció, com per exemple El Parc i la 

Llacuna del Poble Nou, i que una mescla de turisme i activitats associades té un fort 

impacte al centre històric de Poble Nou.
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El Poblenou posseeix 33.931 habitants. 17,7% de població estrangera. Principals nacionalitats: 

Itàlia: 980 (16,3% del total), França: 465, Xina: 408, Pakistan: 385.

Provençals del Poblenou té 20.649 habitants. 14% de població estrangera. 

Principals nacionalitats: Itàlia: 327 (11,3% del total), Xina: 247, Marroc, el: 202, Pakistan: 184. 

El Parc i la Llacuna del Poble Nou compta amb 15.204 habitants. 21,6% de població estrange-

ra. Principals nacionalitats: Itàlia: 465 (14,1% del total), Xina: 338, França: 197, Marroc: 162. 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poble Nou, 13.710 habitants. 18,4% de població estran-

gera. Principals nacionalitats: Itàlia: 332 (13,1% del total), Rússia: 315 França: 200, Xina: 134.

La Vila Olímpica del Poblenou té 9.404 habitants. 16,6% de població estrangera

Principals nacionalitats: Itàlia: 280 (18% del total), França: 166, Alemanya: 96, Rússia: 87.
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Població resident. L’anàlisi de la distribució de la població resident als cinc barris del 

Poble Nou, ens mostra que hi ha unes zones de major concentració de persones en 

àmbits de més recent desenvolupament, com és el cas d’àrees de la Vila Olímpica, del Parc 

i la Llacuna del Poble Nou i també a l’espai entre els carrers Pere IV i Avinguda Diagonal 

en Provençals de Poble Nou. Destaca la quantitat de residents que es concentren sobre 

l’Avinguda Diagonal. Mentre que la distribució en la resta de l’àmbit d’estudi és més 

barrejada amb un percentatge mitjà que respon a pomes que s’intercalen amb diferent 

nivell d’ocupació i consolidació o amb altures d’edificació menors o amb poca capacitat 

d’albergar veïns donada l’alta quantitat i predominança d’altres usos, com succeeix en 

àmbits centrals del Poble Nou.

Índex de juventut. La distribució espacial de la població jove en l’àmbit d’estudi, mostra 

una localització per zones on les de major concentració es produeixen als barris de 

Diagonal Mar i el Front Marítim, i a les zones de recent desenvolupament de Provençals 

del Poble Nou. Apareixen localitzades per contrast zones amb pocs joves en l’àmbit que 

limita amb el Besòs i Maresme. Existeixen valors mitjans i mitjans baixos, a la zona central 

del Poble Nou, el Parc i la Llacuna del Poble Nou i la Vila Olímpica.

Demografía
Població residente /
Índex de juventud /
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Espai públic 
Carrers peatonals
Parcs

Respecte a l’anàlisi sobre la localització i distribució d’espais públics a l’àrea del Poble 

Nou, 22@ i el seu entorn, destaquen tres grups principals: els tres sistemes lineals de 

parcs i espais lliures del front litoral, al llarg d’avinguda Meridiana i al llarg de la Diagonal; 

els parcs i espais públics que es distribueixen entre els barris en la part central entre la 

Gran Via i el front litoral; i el sistema de rambles, carrers per als vianants i de prioritat 

invertida que tenen presència en zones del centre històric de Poble Nou, eixos viaris o 

superilles.

Per la seva banda la concentració de parcs i espais públics lligats al capdavant i passeig 

marítim, són els Parcs del litoral dels Jocs Olímpics de Barcelona’92: el de Carles I, el 

dels Cascades, el del Port Olímpic, el de la Nova Icària i el del Poblenou. A aquests s’han 

anat agregant al llarg de la Diagonal, el Parc Central de Poble Nou, de Diagonal Mar i 

del Fórum. Respecte a l’eix de Meridiana es localitzen diversos parcs i buits urbans en 

els quals apareixen el Parc de l’Estació del Nord, els entorns del Auditori, TNC, els parcs 

de Glòries i el Clot. 

En quant als espais públics i parcs dins de la trama urbana, es troben distribuïts places, 

parcs, centres de illa i alguns buits i instersticis. Parcs i jardins, destaca que en el Districte 

de Sant Marti existeixen 12 parcs urbans: Garcia Fària, Jardins de Miquel Martí i Pol, Parc 

del Centri del Poblenou, el parc dels Auditoris Pl Fòrum, Jardins del Clot de la Mel, Parc 

de Diagonal Mar, Parc de Carles I, Av Icària, Parc de la Nova Icària, Parc del Poblenou, 

Parc del Port Olímpic, Parc de Sant Martí, i Parc del Clot. 

Esquerra. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, elaborada per l’Agència d’Ecologia Urbana 
en 2016: Situació actual de l’espai verd 
Dreta. Sistema de distribució actual del espai públic. Elaboració dels autors
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Com a eixos i carrers per als vianants destaquen, la Rambla de la Diagonal, la Rambla 

del Poble Nou, el carrer Maria Aguilò i el conjunt dels carrers del seu entorn, i també la 

transformació de Pere VI i Cristóbal de Moura, al seu torn la introducció gradual de les 

superilles promou l’extensió d’àrees per als vianants. A nivell general s’observa a futur 

una xarxa bastant contínua d’espai públic, però per promoure un procés de canvi més 

visible i llegible, és necessari vincular les actuacions estratègicament amb les activitats ur-

banes i la densitat d’habitants.  Reprendre una lectura a través de franges i eixos urbans 

podria vincular zones fragmentades, donar vitalitat urbana i connectar l’àmbit del 22@ i 

Poble Nou amb el seu entorn, superant els efectes barrera en els fronts de Meridiana, 

el passeig marítim i al voltan del parc central de Poble Nou que es troba ara tancat en 

si mateix.
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Esquerra. Espai per a vianants. Escenari I-Horitzó 2019. Pla d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí, 
elaborada per l’Agència d’Ecologia Urbana en 2016
Dreta. Situació actual de espai per a vianants. Elaboració dels autors
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3. Mapes temàtics i agregats: equipaments / usos i activitats / mobilitat

EQUIPAMENTS. Sanitaris / Assistencials / Administratius / Entitats Socials / 

Culturals-Oci / Esportius / Educatius

Quins són i on es localitzen? Quins patrons de distribució i interacció tenen?

Quins són de ciutat, quins de barri?

Quins són i on es localitzen els centres escolars?

Quins equipaments generen sinergies amb els centres escolars?

USOS I ACTIVITATS. Espais de comerç / Serveis empresarials i oficines / 

Allotjaments turístics reglats/ Habitatges d’ús turístic/ Activitats flotants / 

Activitats econòmiques i de proximitat / Espai de comerç / Serveis empresarials 

i oficines / Allotjaments turístics reglats 

Quins són i on es localitzen? 

Quins patrons de distribució i interacció tenen?

Quins són de ciutat, quins de proximitat?

Com es distribueixen en el 22@ les activitats flotants?

MOBILITAT. Xarxa de bus / Xarxa de metro / Xarxa de tramvia / Xarxa bàsica 

/ Xarxa de mobilitat amb bici / Xarxa de mobilitat per als vianants

Com es distribueix l’accessibilitat en transport públic? 

Com es distribueix l’accessibilitat amb bicicleta?

Quin és l’oferta per a la mobilitat per als vianants?
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Equipaments: mapes temàtics
Sanitaris
Asistencials 
Administratius

Sanitaris/ Quan la localització i distribució d’equipaments sanitaris, s’observa 

que: 

- Hi ha 4 centres d’atenció primària donant cobertura a sis barris. Amb una distribució 

espaiada entre ells. 

- La població resident en el Parc i la Llacuna del Poblenou i Provençals, i part de la del 

Poblenou i el Besòs i el Maresme, han de desplaçar-se més de 500m per accedir a un 

Centre d’Atenció primària i probablement creuar vies de tràfic intens. - Els 3 hospitals 

estan situats en la perifèria i propers a vies ràpides. - La xarxa de farmàcies està distri-

buïda de manera més o menys equilibrada, sent l’inici i final de l’Eix Pere IV l’eix amb 

majors manques.

Si es té en compte la configuració de com estan repartits els centres sanitaris per la 

seva jerarquia i tipus, tenim, que els més importants estan dins de l’àmbit d’estudi en 

tres zones un grup principal que es distribueix des d’El Clot, Sant Martí de Provençals, 

Provençals de Poble Nou i Diagonal Mar. I altres dues menor incidència sobre Poblenou, 

un en l’eix Fort Pienc, Parc i la Llacuna del Poble Nou fins a Vila Olímpica; i l’altre sobre 

l’entronitzo de l’eix de Rambla Prim, Besòs i el Maresme. Si bé hi ha una distribució més 

o menys uniforme de les farmàcies, aquestes s’agrupen amb major intensitat i proximitat 

en l’eix del centre històric del Poble Nou en els entorns de la Rambla.

Assistencials / La distribució espacial dels centres assistencials en l’àmbit d’es-

tudi ens mostra que:

- Hi ha una agrupació principal a la zona central de Poble Nou.

- Existeixen dues agrupacions menors aïllades una entre el Parc i la Llancuna del Poble 

Nou i la Vila Olímpica, i una altra en Diagonal Mar.

El repartiment territorial dels centres assistencials s’agrupa a la zona central de Poble 

Nou i s’estén en dos eixos cap a un des de la Gran Via cap al Front Marítim, i un altre 

transversal a aquest últim. 

No obstant això existeixen buits cap a Provençals de Poble Nou i la Rambla Prim cap a 

Gran Via.Tamto El Font Marítim com la part central del Parc i la Llancuna del Poble Nou 

tenen també baixa cobertura de serveis assistencials. 

Administratius / Els espais destinats a l’administració pública són claus en la 

descentralització i distribució de les polítiques i gestió administrativa local a 

escala de barri. El mapa de distribució ens mostra que:

- Hi ha una distribució bastant estratègica dels centres administratius.

- Un grup principal quant a localització aquesta en correspondència amb el centre his-

tòric de Poble Nou.

- Un altre grup important amb tres centres en el Parc i la Llancuna del Poble Nou.

- Dos centres en Provençals de Poble Nou.

- Un en proximitat al Parc Central de Poble Nou.

Es pot concloure que la zona de Diagonal Mar i el Front Marítim és la que es caracteritza 

per escassetat de centres administratius.



39



40

Equipaments: mapes temàtics
Entitas Socials 
Culturals-Oci

Entitats socials/ 

La distribució i cobertura espacial de la els espais destinats a les entitats socials i seus 

d’associacions dins de l’àmbit d’estudi ens permet deduir que hi ha en l’actualitat un 

teixit associatiu important, amb bastant presencia i amb un repartiment territorial per 

grups d’ampli proveïment.

La major concentració es presenta en la part del centre històric de Poble Nou, en el 

Parc i la Llancuna del Poble Nou, i barri veí del Besòs Maresme. Alhora es localitzen 

poques entitats socials en la Vila Olímpica, Diagonal Mar i FrontMarítim i en Provençals 

de Poble Nou. Hauria de promoure’s en aquestes àrees la localització de nous espais 

per reforçar el teixit social.

Culturals oci/ El mapa de distribució d’espais destinats als usos culturals i d’oci 

es caracteritza per: 

- L’oferta de bars i pubs musicals, concentrada a l’entorn de Marina-Pere IV, Pujades està 

en reculada i tancament quan era un senyal identitari del barri del Parc de la Llacuna.

- Hi ha un total de 6 museus relativament propers en l’entorn nord del barri del Poble 

Nou i diverses ofertes culturals de teatre, cinema o música. 

- En general l’oferta està concentrada al Barri del Poble Nou quant a les opcions culturals 

i les recreatives més vinculades al Parc de la Llacuna



41



42

Equipaments: mapes temátics
Esportius 

La distribució dels usos esportius en el 22@, presenta una configuració definida per la 

localització de tres tipus d’equipaments esportius: grans instal·lacions, camps esportius 

integrats a parcs o edificis, i espais per a pràctiques informals. Sobre aquest tema es pot 

comentar de forma descriptiva que:

- Els equipaments que en general són equilibrats i multifuncionals. Són complexos esportius.

- Hi ha diversitat d’oferta de pistes per a esports reglamentaris. Existeixen quatre grans 

instal·lacions esportives municipals.

- Els esports informals escassegen i l’oferta correspon a activitats com la petanca i el ping-

pong, fet pel qual seria positiu diversificar i brindar més opcions. Ha estat un èxit per exemple 

la pista de Skate en la Marbella.
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Equipaments: mapes temátics
Educatius

Educatius/ El mapa de distribució de centres educatius ens mostra que:

- Hi ha 7 instituts a la zona d’estudi. Vinculats a les zones amb major densitat de població. 

Concentració al barri del Poblenou, distribució espacial irregular.

- Hi ha escoles bressol i primàries més abundants i distribuïdes (45 en total). 

- Hi ha tres sistemes, front i ajusto Vila Olímpica, eix Rambla Poblenou i eix Gran Via + 

Rambla Prim. 

- Hi ha grans buits en el Parc de la Llacuna i en Provençals.

- Hi ha 6 Sales d’estudi/biblioteques. Absència a la franja nord-est del Districte.

Es detecten pels menys cinc agrupacions, una més gran i central en correspondència del 

centre històric del Poble Nou, una altra a la zona de la Vila Olímpica, una més petita en 

el Parc i la Llancuna del Poble Nou, un eix vinculat a l’eix del carrer Perú, i finalment una 

altra agrupació entorn de la Rambla Prim i el Besòs. Es mostra una escassetat d’espais 

educatius tant a la zona interior en la qual es troben els límits entre els barris La Llacuna, 

La Vila Olímpica i el Poble Nou, com a l’interior de Provençals de Poble Nou. Les zones 

millor servides d’Instituts i de major i varietat d’oferta de centres són el Poble Nou, la 

Vila olímpica i el Besòs, mentre que el Parc i la Llacuna de Poble Nou i Provençals de 

Poble Nou tenen en la seva majoria centres d’educació primària. Val la pena destacar la 

conformació en taca que s’estén per Poble Nou, i el potencial que té de connectar les 

altres agrupacions així com la major presència d’Instituts, com també, la llegibilitat de l’eix 

de carrer Perú en Provençals de Poble Nou. Fet que contrasta amb la qualitat ambiental 

d’aquest ampli carrer caracteritzat pel pas de cotxes que es desplacen a alta velocitat.
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Quins són i on es localitzen? Quins patrons de distribució i interacció tenen? Quins són de 

ciutat, quins de barri? Quins són i on es localitzen els centres escolars? Quins equipaments 

generen sinergies amb els centres escolars? Amb la finalitat d’establir una síntesi de la 

distribució dels equipaments en l’àmbit d’estudi, s’ha realitzat un mapa que ens permet 

visualitzar a partir d’una valoració jerarquitzada i amb diferents pesos comparatius, una 

estructura de proximitat i de correlació d’usos col·lectius i serveis comunitaris, educatius, 

culturals i d’oci, esportius, institucionals, assistencials i entitats socials. 

La correlació o sinergia entre equipaments de ciutat i barri, i sobretot el paper d’aquells 

usos escolars que tenen el potencial de generar vitalitat en els seus entorns, ens 

mostra que almenys hi ha tres patrons de distribució: un de principal molt conformat, 

interconnectat i consolidat, localitzat en coincidència amb l’el centre històric de Poble 

Nou, caracteritzat per la mescla d’equipaments de divers tipus i la presència de molts 

centres escolars. El segon correspon és un patró desagregat, entre els barris la Vila 

Olímpica i el Parc i la Llancuna, on els equipaments són de menor quantitat i varietat, 

i es distribueixen en tres grups deslligats, on els centres escolars estan més distanciats 

entre si, no hi ha gairebé equipaments culturals i alguns usos tendeixen a crear zones 

especialitzades com és el cas dels pubs o discoteques. Finalment un tercer patró, entre 

Provençals de Poble Nou i Diagonal mar i el Front Marítim, representa una distribució 

amb poca densitat i varietat d’equipaments, on els centres escolars estan distanciats 

però tenen alguna relació de continuïtat i proximitat espacial, com succeeix amb l’eix 

Perú-Paraguai. I alhora hi ha buits importants sobretot en Provençals de Poble Nou.

Equipaments: mapa agregat
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Usos / Activitats: mapes temàtics
Serveis empresarials i oficines /
Allotjaments turístics reglats /
Habitatges d’ús turístic/

Per entendre com és la lògica espacial de distribució d’usos que són atractors de 

població flotant i no resident, ja sigui per treball o turisme. S’han realitzat tres mapes 

temàtics d’usos empresarials, turístics i d’habitatges d’ús turístic, que es presenten aquí 

en conjunt. 

Quant a la localització i distribució de serveis empresarials, podem observar que 

estan repartits en tot l’àmbit d’estudi, però amb tendència a la una concentració molt 

major cap al costat mar de l’avinguda Diagonal i als barris del Parc i la Llacuna del Poble 

Nou, la Vila Olímpica i el Poble Nou. I Provençals de Poble Nou pel seu costat mostra 

una presència més baixa d’empreses.

Respecte als establiments turístics reglats, trobem que es disposen als barris de Poble 

Nou de forma més concentrada, cap al costat mar de la Diagonal, en proximitat al 

Fórum i sobre el front marítim, en contrast existeixen molt pocs en Provençals de Poble 

Nou.

En referència a com es distribueixen els habitatges que ofereixen habitacions 

d’allotjament turístic, es pot constatar que hi ha tres agrupacions principals: una 

major i amb més intensitat i capacitat als barris el Parc i la Llacuna; una concentració 

mitjana en la part baixa del Poble Nou, i una altra aglomeració més intensa i localitzada 

puntualment al barri Diagonal Mar sobre el Front Marítim. S’observa un descens gran de 

l’oferta cap a Provençals de Poble Nou i en proximitat a la Gran Via. Es pot hipotizar que 

hi ha alguna relació entre empreses i congressos d’ordre nacional i internacional i l’oferta 

d’allotjament hoteler, a més de l’interès turistic que pot haver d’allotjar-se en Poble Nou 

com barri característic de Barcelona
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El mapa temático de la distribució dels espais comercials, contraposa dues categories 

principals. D’una banda el comerç de les grans superfícies composada per hipermercats 

i supermercats, i per una altra, el comerç que té a veure amb la xarxa de proximitat, que 

reuneix comerços de consums alimentaris i no alimentaris quotidians.

La xarxa de grans superfícies, es distribueix de forma areal respecte a l’àmbit d’estudi en 

una taca que s’estén pels barris Vila Olímpica, Parc i la Llancuna del Poble Nou, el Poble 

Nou, Diagonal Mar i Front Marítim i el veí barri del Besòs i el Maresme. Quedant exclòs 

d’un ús comercial de gran grandària Provençals del Poble Nou.

La xarxa de comerç de proximitat en contrast es distribueix a través d’eixos, en extensió 

en malla o en punts més o menys distribuïts estratègicament. En tot el mapa s’observen 

eixos comercials sobre carrer Marina, carrer Badajoz, carrer Perú-Uruguai, Rambla Prim, 

i avinguda Diagonal. Mentre que hi ha concentracions en malla en Poble Nou a l’entorn 

dels eixos principals de la Rambla de Poble Nou i el carrer Maria Aguiló. 

Les altres localitzacions de comerç van distribuïdes sense fer grups, i es pot constatar 

que hi ha molt pocs comerços en Provençals de Poble Nou. També tant l’eix de Pere 

IV –excepte a la zona central-, com el front marítim presenten molt poc comerç, fet que 

fa que tinguin molt poca vitalitat urbana en les seves plantes baixes.

Usos / Activitats: mapes temàtics
Espais de comerç/ 
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Quins són i on és localitzen? Quins patrons de distribució i interacció tenen? Quins són 

de ciutat, quins de proximitat? Com és distribueixen en el 22@ els activitats flotants? 

Els mapes agregats destinats a la representar la distribució dels espais de les activitats 

flotants i les activitats quotidianes, contraposen dues formes de viure els barris, a partir 

de d’una banda, la selecció d’espais que poden atreure a visitants o treballadors, i per un 

altre, d’identificar un conjunt d’activitats associades a la vida diària dels residents.

Fent referència a les activitats flotants, i els patrons de distribució que ens mostra, 

podem identificar una estructura on s’observa, un repartiment d’hotels de 3, 4 i 5 

estels, en dos àmbits principals, en el Parc i la Llancuna del Poble Nou i la Vila Olímpica, 

i Diagonal Mar i Front Marítim.

En Poble Nou i en Provençals de Poble Nou, els hotels seran més escassos. Mentre que 

la distribució d’espais de comerç i oci serà repartida de forma agrupada en Poble Nou, 

i en localitzacions entorn de la Vila Olímpica, el Parc i la Llancuna del Poble Nou i en 

Diagonal Mar i Front Marítim. 

Les activitats de proximitat amb serveis tals com a comerç de barri, bars i espais 

d’oci. En relació a espais tendents a protegir la residència i vida de barri, mostra una 

estructura que es reparteix espacialment de forma estesa al centre de Poble Nou; per 

la Vila Olímpica i el Parc i la Llancuna del Poble Nou; i en el perímetre de Provençals de 

Poble Nou, quedant aquesta zona amb molt poca vida urbana.

Usos i Activitats: mapes agregats
Activitats flotants/
Activitats cotidianes/
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Quadre resumen d’equipaments i 
usos/activitats

Parc i la Llacuna Villa Olímpica Poblenou Provençals Diagonal Mar el Besòs i el Maresme
Categoría Tipo

Educativo 13 6 26 11 7 13
Biblioteques 1 1 2 0 1 1
Escola Bressol 0 2 4 2 1 0
Escola Primària 1 1 9 5 4 7
Formación profesional 0 0 1 0 1 1
Centre de Formacio d'Adults 1 0 1 0 0 1
Idiomes 1 0 4 1 0 0
Institut 1 1 3 0 0 2
Sales d'estudi 2 1 1 0 0 1
Universitats 6 0 1 3 0 0
Culturales 18 5 17 3 5 3
Auditoris 1 0 0 0 0 0
Biblioteques 1 1 2 0 1 1
Bars i pubs musicals 5 0 1 0 0 0
Cinemes 2 1 0 0 1 0
Cocteleries 0 0 0 0 1 0
Discoteques 6 0 1 0 0 0
Karaokes 0 1 0 0 0 0
Museus 3 0 1 1 0 1
Mùsica 0 1 2 0 0 0
Sales de festes 0 0 1 0 0 0
Teatres 0 0 4 0 0 0
Zones de joc 0 1 5 2 2 1
Deportivo 3 13 19 4 6 13
Altres esports 2 2 6 1 3 4
Badminton 0 1 0 0 0 0
Bàsquet 0 1 0 0 0 2
Culturisme 0 1 1 0 0 1
Fitness 0 1 0 0 0 0
Futbol 0 0 1 0 1 1
Futbol sala 0 1 1 0 0 2
Gimnàstica 0 1 2 0 0 0
Handbol 0 1 0 0 0 1
Installacions esportives municipals 0 1 2 0 0 1
Ioga 0 1 1 0 0 0
Natació 0 1 1 0 0 1
NOU Piscina Municipal 1 0 0 0 0 0
Tennis 0 0 1 1 0 0
Tennis taula 0 1 3 2 2 0
Sanitario 4 9 24 14 7 8
CAP 0 1 1 0 1 1
Hospitales y clínicas 0 0 0 1 0 1
Farmàcies 3 7 21 13 7 6
Farmàcies servei de 9 a 22 h tot l'any 1 2 3 0 0 1
Asistenciales 1 2 18 4 3 2
Centros de dia gent gran 0 0 5 1 1 1
Habitatge tutelat 0 0 1 0 0 0
Of. benestar social 0 0 0 0 1 0
Oficines d'Habitatge 0 0 0 1 0 0
Planificació familiar 0 1 0 0 0 0
Punt verd 0 1 3 1 0 0
Residencias gent gran 1 0 9 1 1 1
Aministración pública 3 1 2 2 0 1
Comisaría de los Mossos d'Esquadra 1 0 0 0 0 0
Guardia urbana 0 0 0 1 0 0
Hacienda 0 0 0 1 0 0
Quioscos de trámites y servicios 1 0 1 0 0 1
Oficinas de Correos 1 1 1 0 0 0

Barrio

Educativo

Culturales

Deportiva

Aministración pública

Sanitario

Asistenciales
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Educativo Culturales Deportivo Sanitarios Asistenciales Adm. Pública
El Parc i la Llacuna del Poblenou 8 3 3 4 1 3

La Vila Olímpica del Poblenou 4 13 12 9 2 1

El Poblenou 16 19 17 24 18 2

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 6 4 6 14 4 2

El Besòs i el Maresme 8 6 12 7 3 0

Provençals del Poblenou 10 13 4 8 2 1
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Mobilitat
Xarxa de bus /
Xarxa de metro /
Xarxa de tramvia /
Xarxa bàsica /

L’accessibilitat  al transport públic es pot considerar prou bona quan se superposa 

l’oferta disponible de bus, metro i tramvia sobre l’àmbit 22@. L’espai de cobertura 

abastat per les estacions i parades cobreiria quasi tot  l’àmbit del 22@. Però quan s’ana-

litza amb més detall, es pot observar la baixa legibilitat que aporta al ciutadà pel que fa 

establir l’itinerari quotidià per a desplaçar-se a dins del 22@ o per a sortir fora d’aquest 

cap a altres barris de Barcelona. Les opcions disponibles no “sumen”. En realitat quasi es 

comporten  com a sistemes independents que obliguen a l’usuari a escollir o a realitzar 

combinacions poc atractives per al desplaçament regular. Tampoc en la majoria de casos 

com a sistema per a la mobilitat de proximitat.    

Red de bus /

Les línies de busos principals (H, V)  amb períodes de pas inferiors als 8 min,  pensades 

per a realitzar desplaçaments de llarg recorregut per Barcelona,  ofereixen  connexions 

horitzontals o verticals que es mouen per vies de la xarxa bàsica, però que ofereixen 

una xarxa anisòtropa, al situar les línies que travessa cap els perímetres de l’àmbit:  (H12-

Gran vía; H14-Tanger-Marroc; H16-Ronda Litoral); (V21:Marina; V27: Espronceda ; V29: 

Josep Pla; V31:Rambla Prim). 

S’observa un buit considerable amb força habitatge  on  hi hauria dificultats per a accedir 

a aquest servei, i des d’aquest, també a nodes de transport  interurbà (Clot - Renfe; 

Estació del Nord, Glories..). El fet que el metro travessi  aquest espai pel carrer Pujades 

pot ser un motiu pel qual no existeix aquesta xarxa. però metre el bus si pot tenir en 

part una usabilitat com a xarxa de relació de proximitat, la de metro y no forma part de 

la mentalitat de l’usuari en aquest sentit. a pertany . Hi ha un seguit de línies addicionals 

(192. vertical , B25 ) que creuen aquest àmbit desocupat per la Xaxa red-bus, però que 

no aporten la qualitat en el servei ni la legibilitat del caràcter isòtrop que  te la primera.  

Red de metro /

La línia 4 (groga) del metro es la única que travessa  de costat a costat l’àmbit del 22@ 

seguint la traça del carrer Pujades situada a una distància una mica més a prop del costat 

litoral (4 carrer com a m màxim)  que del costat “muntanya” (6 carrers com a màxim). 

Tot i que aquesta distància dissuadeix a molts usuaris si han de caminar més de tres 

carrers per a accedir a ell, la freqüència i velocitat per anar d’una costat a l’altre i a llocs 

d’atractiu turístic o comercial la fan un servei atractiu també per la mobilitat del barri.  

Com a línia de relació metropolitana és la més eficaç en tant que te situa al centre de 

manera ràpida o connecta amb altres línies de metro tot i que pel que fa als desplaça-

ments en el sentit diagonal requereixi de més de dos transbordaments o de un a la L3 

però força incòmode.   

Red de tranvía /

El tramvia, també entès com un mode de transport d’alta capacitat i velocitat, passa 

quasi tangencialment per la Gran Vía i també per la Diagonal, però en cap dels dos ca-

sos mostra la seva funció com a sistema de relació de llar recorregut en el context de 

Barcelona (però en la de la part est pel fet d’arribar a Badalona) atès que un cop arribat 

a Glòries gira per a morir  a Ciutadella en comptes de continuar per la Avda. Diagonal 

i connectar de banda a banda la Ciutat sense haver de fer un transbordament, la qual 

cosa tampoc fa el metro de Barcelona.  No es pot entendre doncs com un sistema de 

transport urbà en l’escala de Barcelona sinó és combinat amb altres sistemes. 

Una part considerable de població del 22@ queda fora d’aquest servei com a sistema 

d’accés immediat (a menys de 3 carrers) si no es que arriba utilitzant altres modes ;  i 

tan sols l’utilitzaran aquelles persones en què el itinerari específic sigui adequat per a la 

mobilitat quotidiana. 

Té l’actriu però de connectar dos nuclis importants d’activitat i tot el conjunt d’edifica-

cions amb negocis corporatius que s’han anat ubicant al costats de la Diagonal i que són 

grans atractors de mobilitat obligada per feina.

Red básica/ 

La xarxa viària bàsica de l’àmbit d’estudi és la que correspon a la Xarxa de motorització 

privada plantejada pel Pla de Mobilitat de Barcelona 2013-2018. Que es fundamenta en 

la configuració de un sistema de superilles, i “proposa la definició d’una xarxa de vies 

bàsiques, el més ortogonal possible, amb encreuaments cada 400 metres aproximada-

ment, per on principalment circularia el transport motoritzat (transport públic i vehicles 

privats) i la xarxa principal de bicicleta”. 

En l’execució estricta d’aquest escenari finalista, podrien donar-se modificacions per 

problemàtiques específiques com és el fet de protegir la plaça de la Parròquia del Sagrat 

Cor, per la prolongació de l’eix de Marroc fins a Pere IV, o dificultats en el desenvolupa-

ment de l’eix Cristòbal de Moura. Donades les condicions de preexistències edificades 

i d’usos a valorar, i la possibilitat de generar vies menys especialitzades, podria arribar-se 

a establir un esquema viari més flexible i adaptable però alhora congruent amb l’esperit 

del concepte de pacificació de les superilles.
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Red de movilidad amb bicicleta/

La xarxa de bicicleta es el mode de transport juntament amb la del model eixample, 

es la que proporciona una oferta més isòtropa per al conjunt del 22@, tot i que també 

presenta dificultats de legibilitat per als usuaris degut a les interrupcions que trenquen 

el model potencial. 

Es pot considerar que la Diagonal resulta un espai de frontera, per sota del qual tant 

les vies en sentit horitzontal o transversal (Marina-Prim) com verticals (Mar -muntanya) 

presenten una xarxa bastant completa de carrils , mentre que per sobre d’aquesta via 

Diagonal, els carrils, queden interromputs o pràcticament no existeixen en el sentit 

transversal.  Aquest desequilibri suma també a la percepció que una  banda del districte 

queda desconnectat de l’altre, i que mentre un presenta oportunitats per a laccesibilitat 

en bicicleta, per a accedir a l’altre es depèn del vehicle privat. 

La xarxa de carrils actual utilitza en molts casos vies de la xarxa bàsica (Marina, Bac de 

Roda, Josep Pla en el sentit mar-muntanya),  de tal manera que la bicicleta ha de seguir 

les cadències semafòriques calculades per al vehicle motoritzat, i a les interseccions les 

condicions de seguretat s’han de enfortir atesa la complexitat i vulnerabilitat dels ciclis-

tes davant els vehicles.

 

Els carrers amb carril bici però també menor incidència del trànsit resulten més còmo-

des per seguretat, menys impacte directe de la contaminació atmosfèrica o ambiental, i 

acústica. En aquest sentit el eixos horitzontals, amb aquestes característiques de major 

“pacificació”  presenten segurament més demanda.

Mobilitat
Xarxa de mobilitat amb bicicleta/

En aquest sentit el carril del carrer R.Turró resulta paradigmàtic en tant que a més per-

met la relació de dues escoles cap el eix de Poblenou. 

Fig 1: Carrer Bac de Roda i encreuament (xarxa Bàsica) 

Fig 2: Carrer Ramon Turró 

El plantejament d’eixos de mobilitat de proximitat es també la oportunitat per a eixem-

plar les opcions de mobilitat d’aquest tipus d’usuaris, a més dels eixos ja establerts.
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Tot i que la matriu Cerdà ha permès una qualitat mínima de condicions urbanístiques 

per a vianants, amb voreres accessibles en la majoria de carrers, amb un pavimentat i 

condicions d’encreuament accessible similar, aquest no es al final un motiu que potencii 

de manera significativa la demanda dels desplaçaments quotidians a peu dels vianants. 

El centre històric de 22@ presenta a la Rambla Poblenou i el carrer Aguiló un  espai amb 

prioritat per a vianants que està funcionant com una supermançana en el sentit vertical, 

des de la Diagonal fins el litoral.  

Aquest espai s’ha convertit,  gràcies a aquest doble eix longitudinal de priorització per 

al vianant de més de 10 mançanes i  el control de l’accessibilitat (amb pilones retràctils), 

en un gran atractor de serveis i activitats, i un connector fonamental per a vianants y 

bicicletes en les relacions mar-muntanya. 

Algunes escoles estan situades adjacents a aquest eix (Llacuna, PereIV-Quatre cantons, 

Mar-bella) i l’utilitzen com a espai de relació i connectivitat de proximitat del barri. 

La proximitat amb la recent implantada Superilla de Pere IV li atorga potencialitat per a 

produir sinèrgies en el sentit transversal a l’alçada del carrers Tanger- Sancho de Àvila. La 

manca de continuïtat però com a espai de prioritat per a vianants a tres dels costats i 

la disrupció per la confluència amb la rambla Poblenou minven aquesta potencialitat en 

tant que no es mantenen  amb prou dimensió (únicament tres carrers) les característi-

ques de vianalització com, per contra, passa a la Rambla. 

A banda d’alguns passatges pacificats i els espais verds-parcs públics  existents, no hi han 

més espais  d’aquestes característiques, fet que está produïnt un efecte atractor excessiu 

Movilidad
Red de movilidad peatonal /

i ha començat crear disfuncions, tant per l’excés de demanda en certs moment  com de 

incidència en aspectes socio-econòmics de les activitats o l’habitatge per als residents .

Seguint segurament un procés de  retroalimentació, sembla clar però que un detonant o 

catalitzador fonamental ha estat la transformació viària d’aquest eixos. En aquest sentit,  

sembla clar la necessitat d’ampliar els efectes beneficiosos d’aquest model d’eix i esten-

dre’l  per tal d’obrir nous espais de qualitat pera la mobilitat de proximitat i d’oportuni-

tat per a atreure activitats o ubicar equipaments i serveis necessaris. 

Cal doncs establir en la proposta aquells eixos que per la seva capacitat de relacionar 

espais motor dins del 22@, com per la decisió volguda de generar les condicions - cata-

litzador per a promure ciutat (mixte) tenen major interès en ser implantats.

Un cop definits com a proposta inicial, un indicador bàsic de millora serà en primer lloc 

calcular quin percentatge de població (e superfície) passarà a gaudir d’una xarxa d’eixos 

de mobilitat de proximitat respecte a l’actual.

Quins dels equipaments ja existents quedarien també situats a menys de 100m i podran 

també gaudir d’un transport més eficient i segur  en bicicleta. 

O quants metres lineals de façana urbana passarien a tenir accés immediat a una zona 

vianalitzada.

Caldrà però valorar també en segona instància les afectacions sobre l’activitat econòmi-

ca i la manera de gestionar millor aquesta transformació.   
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Com es distribueix l’accessibilitat en transport públic? Com es distribueix l’accessibilitat 

amb bicicleta? Quina és l’oferta per a la mobilitat per als vianants?

Amb la finalitat de fer una valoració de l’estat actual de la mobilitat i l’accessibilitat en 

l’àmbit de Poble Nou i el 22@, s’han realitzat dos mapes per visualitzar com es troba 

servida la zona per mitjans de transport sostenible, és a dir s’han agregat en un mateix 

mapa la capacitat d’oferir accessibilitat de les xarxes actuals de transport públic, bicicleta 

i per als vianants.

S’ha posat èmfasi en què els itineraris a potenciar dins de la zona d’estudi són els de 

veïnatge, ja que se suposa que aquests estaran al seu torn ben integrats i interconnectats 

amb les xarxes de mobilitat a escala de ciutat.

En aquest sentit podem destacar que l’accessibilitat actual, priviliegia zones en proximitat 

al futur parc de Glòries, en Avinguda Meridiana amb Calle Marina, al centre de Poble 

Nou des de Diagonal, a Diagonal entre els carrers Bac de Roda i Selva de Mar, i ja a 

Besòs-Maresme en l’àmbit de Diagonal Mar entre Calles Josep Pla i Rambla Prim.

Al seu torn s’observa que tot l’àmbit d’estudi té un nivell mitjà d’accessibilitat, excepte 

algunes zones de Provençals de Poble Nou, de la Vila Olímpica, el Poble Nou cap al 

front Marítim i en proximitat al parc de Diagonal Mar. Haurien de potenciar-se xarxes 

de transport públic de proximitat dins de tot l’àmbit per incentivar l’intercanvi i la inter-

connexió d’espais que a escala local estan aïllats, per exemple un transport de barri amb 

un circuit llegible podria exercir aquest rol.

Mobilitat: mapa agregat
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En conclusió es tracta de veure com a través de plans, programes 
o projectes pot equilibrar-se a nivell relacional el conjunt de barris 
del Poble Nou. Evitant i controlant l’excessiu ús i valor de centralitat 
d’algunes àrees i fomentant el seu increment en unes altres.
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4. Intensitat d’us de barri

Una anàlisi útil per entendre i visualitzar els processos i elements de la configuració de 

l’estructura de centralitat dels barris, i que permeti a fer propostes per potenciar les 

xarxes veïnals i de quotidianitat, és el de l’estudi i interpretació de la intensitat d’ús de 

l’espai urbà.

Des d’una perspectiva relacional i topològica basada a mesurar i comprovar relacions, 

que és complementària a la visió morfològica de les formes i dimensions físiques urbanes 

i edificades. Es poden verificar molts aspectes que a simple vista són difícils d’observar. 

Doncs teixits urbans, carrers, parcs i illes, poden semblar de la mateixa dimensió o 

importància però en la seva intensitat d’ús i relacional poden arribar a ser molt diferents. 

Metodològicament parlant s’han elaborat, mapes temàtics, mapes agregats i finalment 

mapes de calor, que expressen espacialment i de manera sintètica les tendències en 

intensitat d’ús dels àmbits urbans.

Per això, a nivell de conclusió parcial d’aquest estudi, val la pena observar a continuació 

i de forma comparada, el mapa agregat d’equipaments, el mapa agregat d’activitats 

quotidianes, el mapa agregat de l’accessibilitat i el mapa de calor de resum de la intensitat 

d’ús, en ells es pot veure com hi ha tres àrees principals d’activitat: una estesa al centre 

de Poble Nou, una altra en la Vila Olímpica i una altra en Diagonal Mar i Front Marítim. 

Mentre que Provençals de Poble Nou, gran part del front marítim, i zones amb grans 

parcs (Parc Diagonal mar, Parc central de Poble Nou, Cementiri de Poble Nou) o amb 

baixa consolidació presenten baixa intensitat d’ús. 
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PART II

Quins són, com viuen i com es mouen els habitants del 22@?
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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.

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.



71

Les ponderacions realitzades amb mapes agregats amb localitzacions, quantitats exactes 

i àrees d’influència, contrasta amb els mapes de calor molt més abstractes i que 

transmeten millor les tendències. 

Segons els col·lectius socials avaluats es mostra una valoració diferenciada dels llocs 

d’interès, segons si es tracta de persones obligades o disposades a realitzar desplaçaments 

llargs per a realitzar les activitats quotidianes (joves per exemple), o aquelles altres que 

valoren les activitats de proximitat, tant de serveis com d’equipaments. 

En aquest sentit, les persones amb major mobilitat valoren les activitats independentment 

de la seva proximitat. Les persones per contra amb mobilitat reduïda o que acostumen 

a acompanyar a algú tendeixen a valorar la proximitat. I també valoren millor la 

concentració d’activitats sinèrgiques, com succeeix amb les persones cuidadores amb 

fills i que desenvolupen les tasques reproductives.   

d’altra banda també s’han valorat per contrast respecte a la vida de barri dels residents, 

la distribució que tendeixen a realitzar les persones que visiten l’àmbit d’estudi ja sigui 

per turisme o per visita a grans àrees comercials. Com es pot comprovar la ciutat, no 

sempre és igual per a tots els col·lectius. 

En aquest estudi els col.lectius 

1. Estudi per col.lectius socials 
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Població: Nens/Persones Cuidadores. Mapa agregat / Mapa de calor
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Població: adolescents. Mapa agregat / Mapa de calor
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Població: gent gran. Mapa agregat / Mapa de calor
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Població: flotant. Mapa agregat / Mapa de calor
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Mereix atenció també la diferent manera de presentar-se de la 
centralitat per a les diferents classes socials. Sota una aparença 
coral i homogènia de l’estructura urbana, es relacionen superposats, 
sistemes i traçats de realitat autònoms, que estan donats per elements 
efectivament viscuts i coneguts pels diferents grups socials.

M. Cerasi 
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2. Col.lectius i espais de centralitat

Estudi per col·lectius socials. Mapes de agregats i mapes de calor.

L’agregació del mapes temàtics i els mapes de calor mostren una certa visió d’aquells 

espais onel conjunt d’aspectes aporta un grau de qualitatbo (perquè al menys dos 

aspectes temàticscoincideixen), d’aquells on aspecte a dalt a aportar un grau de qualitat 

prou intens. D’aquestamanera és podin determinar àmbits “intensos” per la seva 

agregació d’aspectes positius d’altresque tenen pocs elements atractius donis del puntde 

vista d’allò avaluat, i calç mirar amb majordetall quins podin ser els aspectes a solucionar 

i els possibilitats reals d’actuar. 

L’anàlisi proposat per mostrar l’estructura de centralitat existent, per temes i també per 

col·lectius socials, ens permet a partir de la informació recollida i seleccionada, mostrar 

com l’afavorir les condicions de vida urbana d’alguns col·lectius socials relacionats amb les 

sinergies escolars, pot repercutir en l’objectiu de “fer barri”. L’atenció que pugui prestar-

se a promoure un desenvolupament distribuït i equilibrat de les activitats i condicions 

urbanes per a una millorvida quotidiana de les famílies, personis cuidadors, infants, joves 

i adolescents, ajudarà no solament una major cohesió social sinó que evitarà la generació 

d’espais morts o poc atractius, enfront d’uns altres amb massa vitalitat i/o d’excessiva 

concentració de valor immobiliari.
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“La participación real solo se producirá cuando exista información 
fiable, imparcial y accesible. Y cuando los ciudadanos y ciudadanas 
puedan sentirse tan ‘sabios’ como los expertos”.

J. Fariña
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3. Participació: Xarxa cotidiana IES Quatre Cantons del Poble Nou

El treball realizat contempla l’elaboració d’una anàlisi i una proposta urbanística, amb 

una metodologia tècnic-participada, amb la interacció de professionals en urbanisme, 

mobilitat, espai públic i demografia amb directius, mestres, alumnes i comunitat educa-

tiva. És a dir que intenta aproximar la visió tècnica dels especialistes en temes urbans 

amb la dels actors del lloc (institucions, entitats, veïns i veïnes), per arribar a establir uns 

criteris i recomanacions que ajudin des de les sinergies que es produeixen entorn d’una 

xarxa escolar, a reforçar el teixit social, el sentit de pertinença i de veïnatge en l’àmbit 

del 22@. 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, etc.)  

ha de permetre observar y valorar decisions a partir dels Indicadors obtinguts. 

Els resultats tècnics seran contrastats amb taules tècniques i de participació de l’ámbit 

22@ amb la realització de tallers educatius amb l’Institut Quatre Cantons com espai 

de referencia, en un procés d’aproximacions successives que millor puguin conjugar les 

opcions tècniques òptimes i les necessitats o desitjos socials, en un temps establert.  Per 

part de l’Institut Quatre Cantons es compta amb el suport de dues mestres que desen-

volupessin un taller educatiu amb un mapping urbà colaboratiu, i enquestes on-line, amb 

cinquanta alumnes de tercer i quart de ESO, i una xarxa d’instituts de suport (Institut 

Maria Espinalt. Institut Icaria, Institut Front Maritim). 

- Realitzar un estudi urbanístic tècnic-participat per a la identificació d’una xarxa de 

relacions de proximitat als barris del 22@ de Barcelona, amb les escoles com referencia, 

i més específicament, amb una prova pilot amb l’Institut Quatre Cantons de Poble Nou.

- Identificar i analitzar la localització i relacions urbanes que estableixen els centres es-

colars amb el seu entorn dintre l’àmbit del 22@, en una escala d’emmarcament general 

del sistema urbà.

- Identificar i analitzar les relacions urbanes que estableixen els centres escolars amb 

l’entorn de peces, franges i eixos urbans estructurants del sector centre-nord del 22@ 

i l’eix Pere IV.

- Identificar i analitzar les relacions urbanes que estableix l’Institut Quatre Cantons amb 

l’entorn adjacent. 

- Mapificar i aportar informació sobre aquestes interaccions socials i ambientals. (Dades, 

enquestes, mapes de GIS, etc.).

- Realitzar un anàlisi model urbà multicriteri amb mapes temàtics (mobilitat, espai públic, 

activitats) 

- Realitzar activitats per fomentar llocs i xarxes d’intercanvi social on entitats, veïns i veï-

nes, professionals, comunitat educativa, alumnes i mestres participen personalment des 

de la dimensió de l’equip en el que treballen vers el barri.

- Proposar una estratègia urbanística general de xarxa social i ambiental d’escoles que 

potenciï la vida de veïnat. 
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Mitjans de transport
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Qualitat ambiental del recorregut
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Activitats cotidianes
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Espais d’identitat
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PART III

Propostes i criteris generals d’intervenció: 22@ i Poble Nou
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Aprenent dels processos, conèixer i descobrir patrons per Fer Barri en el 22@: 
equilibrar, estructurar, articular mitjançant la sinergia entre equipaments educatius i ciutat

Fer barri i ciutat, mètodes per conèixer i entendre els processos urbans

Ja en els inicis dels anys 60’s, els científics físics i socials, van treballar amb els denominats 

sistemes complexos, i al seu torn els economistes urbans i planificadors de transport 

van donar inici a un procés d’utilització dels ordinadors en el planejament regional. Les 

inadequades simplificacions han donat com resultat la superposició de diferents i moltes 

vegades contradictòries visions sobre un mateix territori. 

Els economistes urbans van desenvolupar hipòtesis sobre la geometria de la distribució 

dels assentaments basats en els temps de viatge, el cost del moviment, la localització dels 

materials., etc. sota la premissa “aquí és més a prop que allí”. 

Tots ells van arribar a concloure patrons de relació entre les seves pròpies variables. No 

obstant això també d’altra banda s’han fet estudis que mostren com aquests mateixos 

patrons d’a través de la seva superposició i interacció poden mostrar alguns principis i 

senyals d’ordre i de distribució, com succeeix amb els treballs de de el grup de urbanistes 

del Team 10, per a les poblacions indigenas aficanas. Fotografies aèries, superposició de 

mapes i mútilples taules i gràfics, mostran la interrelació entre els espais a partir de 

l’activitat humana. 

Malgrat tota aquesta reflexió, les crítiques a la poca relació entre política i planejament, 

que van deixar de costat la partcipación des dels anys 60, han promogut una oposició 

dels planificadors socilals en front als processos de renovació urbana, que perdura fins 

als nostres dies, dins d’una oscil·lació entre acció i reacció, entre sectors públics i sectors 

privats. Quizas com diu Denise Scott Brown, s’ha obviat “Qui es beneficia i qui perd en 

les decisions dels planificadors?. O quins són i on estan els que habiten aquests barris a 

transformar.

Les activitats urbanes i patrons per entendre la vida dels barris

La distribució de les activitats a l’espai urbà i la intensitat d’ús i apropiació dels diferents 

llocs, són suceptibles de mostrar-se a través de patrons que són una útil eina de 

representació de les relacions espacials. El concepte de patró, aplicat al context de 

l’arquitectura i l’urbanisme, esdevé del terme anglès pattern concebut per l’Arquitecte 

Christopher Alexander, en el seu llibre “Un Llenguatge de Patrons d’1.977. Part de 

la tesi bàsica que és possible formular patrons per entendre i solucionar problemes 

arquitectònics i espacials concrets..

El treball se centra en l’observació i representació de la ciutat tal com ens és donada. 

Es pretén reconèixer les virtuts d’aquells edificis i espais que posseeixen vitalitat urbana. 

En referir-se a llocs “vius” de la ciutat, es fa enfasi en aquells edificis i llocs urbans que 

estimulen l’ús i l’apropiació per part dels seus habitants, potenciant la seva apropiació 

desenvolupament ple. Sovint són espais usats de manera constant i espontani, encara 

quan la gent no està obligada a romandre en ells. Una altra característica dels edificis 

i llocs urbans “vius” és que tendeixen a durar en el temps. En sentit oposat, els edificis 

i espais “morts” tendeixen a generar conflicte i entropia. Els espais vius, caracteritzats 

per bons patrons, o sigui bones relacions urbanes tendeixen a l’estabilitat i a la baixa 

entropia. D’aquesta manera els patrons que es caracteritzen i defineixen per tenir vida 

als barris, poden ser un bon exemple d’arquitectura o urbanisme, i poden ser entesos 

i reproduïts. Per això el reconeixement de les sinergies de barri entorn l’els espais 

escolars existents del 22@, podrà ser una eina per potenciar una desenvolupament  

urbà espacialment més equilibrat.
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Un “paño escocès” urbà. Xarxes de veïnat, franges, eixos, nodes i espais

L’excessiu determinisme en els plantejaments urbanístics ha portat a una 

superespecialització

disciplinar en la concepció dels diferents àmbits de l’espai urbà. (carrers per l’enginyeria, 

parcs pel paisatgisme, edificació per l’arquitectura). 

La hipòtesi de partida de l’estudi urbanístic que aquí es presenta part de la idea de 

generar una estructura urbana per a l’àmbit de Poble Nou i 22@ a partir de l’existent 

i de pautes d’ordre recognoscibles, que a manera d’una superposició i interacció entre 

els diferents sistemes urbans (residencial, industrial, oficines, equipaments, espai públic, 

mobilitat... ), promogui un grau de centralitat urbana i qualitat de vida distribuïda de 

forma més o menys homogènia i equilibrada. 

Metaforicament parlant es proposa cohesionar i teixir els diferents fragments urbans 

existents a través d’una estratègia estructural de tartán urbà. (Anna Vós 1999). Si el 

teixit escoces s’obté amb la combinació fils de colors en relació, on els dissenys estan 

estructurats com una sèrie de ratlles al voltant d’una ratlla central, que després es 

repeteixen com a àmbits regulars. Per al cas nostre la interrelació entre sistemes i teixit 

seran el resultant de la relació entre les xarxes, franges, eixos, nodes i espais. 

Les experiències respecte a formes d’ordenació de la ciutat sota conceptes d’estructura, 

interacció, mescla i combinabilitat de sistemes a través de patrons urbans, estan presents 

en projectes tals com l’extensió d’Amsterdam Sud per Cornelius Van Eesteren en 1963. 

Aquesta serà una pauta compositiva útil funcional i formal on conceptes d’agrupació 

com a sectors, districtes, unitats veïnals, i formes d’agregació per patrons consoliden un 

creixement articulat per fragments i alhora complet de la ciutat.
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Els sectors urbans com àreas homogènies de referència en el Poble Nou i 22@

Morfològicament i funcionalment parlant l’àmbit d’estudi aquesta emmarcat entre els 

carrers Marina i Rambla Prim, i Gran Via dels Corts Catalans. Donades les condicions de 

fragmentació urbana que es produeixen dins d’aquest àmbit, s’arriba a proposar una forma 

d’agregació urbana de nivell superior diferent però que pot incloure a l’actual provinent de 

la proposta de superilles que parteix d’agrupacions d’al voltant de de tres per illes del traçat 

reticular de l’Eixample.
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1. Un ámbito y tres Sectores urbanos

Atès que són unitats morfolófgicas i funcionals que no necessàriament responen a 

delimitacions administratives com els districtes o barris, i no arriben a ser tan petites com 

un’illa o superilla. Aquestes noves unitats seran denominades sectors (Mangin 2004). Els 

sectors no corresponen obligatòriament a una metrica prestablecida, sorgeixen a partir de 

les condicions actuals i de l’escala de proximitat de l’àmbit del Poble Nou i 22@. Aquest 

àmbit aglutinador i de jerarquia major que es planteja, té la seva justificació en la definició de 

tres àrees homogènies principals.. Una primera entre els carrers Marina, avinguda Meridiana-

Gan Via, Badjoz i Salvador Espriu; una segona entre les callles Badajoz, Gran Via, Bac de Roda 

i Passeig gacía Faria; i finalment una tercera entre els carrers Bac de Roda, Gran Via, Rambla 

Prim i Passeig García Faria. 

Els tres sectors amb diferent nivell de consolidació -el primer de caracter tecnologico i 

amb relació amb la Vila Olímipca, el segon en correspondència amb el centre de Poble 

Nou, i el tercer; en definició amb espais en desenvolupament i possible obertura cap 

als barris, Palo Alto i Ca l’Alier.- potencien una relació vertical terra-mar,, a partir d’alguns 

eixos longitudinals i es relacionen entre si transversalment mitjançant eixos horitzontals i 

diagonals com l’és el carrer Pere VI.
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La mobilitat quotidiana es pot classificar en dues categories bàsiques: la mobilitat de llarg 

recorregut amb desplaçaments de més de 6 km, o de proximitat, amb desplaçaments 

inferiors a aquesta longitud. La relació del temps requerit per a realitzar aquest trajecte 

quotidià també determina una frontera entre uns i els altres: Els desplaçaments de curt 

recorregut se situarien entorn dels 15 minuts, mentre que els de llarg recorregut ja 

podrien considerar-se sobre els 30 minuts o més. 

Com a conseqüència, els desplaçaments de llarg recorregut requereixen sistemes de 

transport amb velocitats superiors als 15 km/h de velocitat de mitjana per a permetre 

desplaçaments viables en els termes establerts sigui amb mitjans privats o públics. 

En aquest sentit, la xarxa bàsica de mobilitat en superfície definida al Pla de mobilitat 

vigent de Barcelona (PMUS 2013- 2018) s’estableix per a contenir els modes de 

transport de llarg recorregut de superfície (la xarxa ferroviària seria la subterrània) que 

han de permetre els desplaçaments de llarg recorregut. Aquesta representa el X% del 

viari total de Barcelona, 

La resta, que suposa  la majoria (x%), es considera que pertany a la xarxa de mobilitat 

de proximitat,  és a dir,  on s’han de prioritzar els desplaçaments de proximitat. 

Per altra banda, l’èxit d’un mode de transport, considerat sota el principi de la 

sostenibilitat, es basa en aconseguir un equilibri entre l’eficàcia, l’impacte ambiental o el 

seu cost econòmic. Però part d’aquesta eficàcia la determina la legibilitat que aporta als 

seus usuaris per tal que la utilitzin d’un mode eficient.  En aquest sentit, la repetició de 

patrons en la xarxa viària o el transport públic contribueix significativament a aportar 

confiança i seguretat en el seu ús. I de la mateixa manera ho fa disposar d’itineraris de 

vianants on es manté un espai públic viari amb característiques repetitives all llarg del 

seu recorregut lineal. 

Mostra d’això son els bons  resultats a la Rambla Poblenou o al carrer Maria Aguiló com 

a espais per al desplaçaments de proximitat de vianants i bicicletes; però també com 

a element de relació dels equipaments i serveis públic de barri, o com a potenciadors 

i dinamitzadors d’activitats econòmiques.  Aquesta relació s’ha produït precisament 

en  la direcció nord-sud on es produeix la continuïtat del itinerari amb aquestes 

característiques similars, pel fet d’aportar legibilitat per als usuaris com a espai continu 

on poder comportar-se o desplaçar-se d’una mateixa manera . Però també a permès 

connectar activitats i serveis als carrers adjacents, allà on el model de mobilitat de 

proximitat s’ha mantingut o connectat amb aquest eixos principals.  

La reducció d’aquest patró de proximitat a uns pocs eixos genera però efectes 

nocius quan atreu un excés de demanda o no contribueix i encara més, distorsiona 

la possibilitat d’una distribució i una accessibilitat més homogènia dels equipaments i 

serveis o a la potenciació per a noves activitats. En aquest sentit també es comprova 

que Rambla Poblenou està creant aquest efecte atractor excessiu no desitjat, i cal obrir 

altres eixos que generin  noves oportunitats de relació. Per aquest motius es proposa la 

transformació activa d’alguns dels eixos viaris que no pertanyen a la xarxa bàsica per a 

dotar-los de les característiques de “vianalització” pròpies de la mobilitat de proximitat, 

que poden tenir diferents funcions: 
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2. Franges urbanes / mobilitat / espai públic  

a. Ajudar a potenciar itineraris alternatius en direccions nord-sud o est-oest que obrin 

altres opcions de relació als equipaments al conjunt de l’àmbit

b. Facilitar  la connexió d’espais incipients de desenvolupament dins del 22@ amb modes 

de proximitat (Cal assenyalar que a l’àmbit 22@ de Gran Via a Platges hi ha una distància 

aproximada de 1,6 km  i de 3 km de Marina a Rambla Prim. Per tant, és un àmbit on es 

poden plantejar clarament la mobilitat de proximitat). 

c. Crear les condicions per a la localització d’equipaments,  serveis i habitatges relacionats 

o accessibles amb modes de proximitat i una distribució més homogènia d’aquestes al 

conjunt del 22@ . 

d. Relació de Barcelona amb el principal espai obert de Barcelona : les platges.

e. Fer coincidir aquest itineraris amb les Camins escolars o dotar-los de connectivitat 

transversal a aquests eixos. 

f. Preveure la connectivitat d’aquest itineraris amb els nodes de transport col·lectiu de 

llarg recorregut. 

g. Crear per al conjunt de 22@ una xarxa d’itineraris de proximitat que aporti legibilitat 

als usuaris per a convertir-los en els itineraris principals de desplaçament quotidià de 

residents. 

El procés de transformació en que es troba el 22@ també requereix completar la 

xarxa viària (bàsica i de proximitat) per a evitar les distorsions que genera la manca de 

connectivitat (Marroc, Cristòfol de Moura) i preveure un desenvolupament transitori 

o definitiu d’alguns eixos que en principi no pertanyen a la xarxa bàsica o que per 

elements especials consolidats requereix petites modificacions. En aquest sentit: 

-Marroc i Cristòfol de Moura han de intercanviar la seva funció 

-Consolidació de Pere IV com a eix cívic de connexió diagonal del 22@ en sentit  

sudoest- nord-est, sent el seu oposat  el tram de diagonal des de Glòties a rambla 

Prim.     

Es proposa els següents eixos de proximitat localitzats en les direccions nord-est i est-

oest escollits segons característiques que poden ajudar a potenciats o a potenciar els 

aspectes indicats. Aquesta xarxa d’itineraris de proximitat  és també una aportació 

metodològica de  transformació progressiva cap el model  global de super-illes que es 

desitja per a Barcelona.
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Sistema de franges urbanes i eixos entorn a la xarxa escolar i les seves sinergies

Resultat de l’anàlisi de les condicions de l’àmbit d’estudi i d’una proposta d’estructuració 

urbana d’un ordre superior que obeeix més que a una xarxa bàsica, i una agrupació 

de superilles, a intentar establir uns eixos amb espessor urbans que englobin al llarg de 

franges de carrers, espais públics, equipaments, habitatges, comerç, terciari, espais d’oci i 

turisme i possibles nodes d’activitat.
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Atès que aquest encàrrec pretén donar prioritat a la hipòtesi inicial de comprovar 

el potencial dels equipaments escolars i les seves sinergies de fer barri. La proposta 

d’eixos que té una justificació de caràcter general extensible a l’anàlisi i verificació 

d’altres funcions urbanes i les seves sinergies. (espais del treball, de les institucions, de les 

empreses, de l’oci i el turisme, etc.). 

S’esbossa un sistema general d’eixos verticals i horitzontals, dins de les quals es 

contemplen:

Eixos horitzontals Marina-Besós: 1. Calli Bolívia-Callis 2. Perú-Paraguai, 2. Calle Sancho 

d’Àvila-Calle Cristobal de Moura, 4. Calle Pujades, 5. Calle Ramón Turró, 6. Calle Salvador 

Espriu. 

Eixos verticals Gran Via-Front Maritim: 1. Calli Badajoz, 2. El grup d’eixos i voltants dels 

carrers de la Llancuna, Rambla de Poble Nou, María Aguiló i Bilbao. 3. Calle Provençals, 

4. Calle Josep Pla
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Nodes i xarxa d’eixos de centralitat i de cohesió dels barris

A partir dels mapes d’anàlisis de centralitat, s’ha decantat un sistema de centralitat existent. 

En el primer sector s’observa un sistema de centralitat conformat per tres agrupacions 

d’activitat aïllades., una entorn del pol tecnològic lligat a l’àmbit empresarial i universitari, una 

altra en l’àmbit central del Parc i de la Llancuna del Poble Nou i una altra en la Vila Olímpica 

del Poble Nou. En el segon sector una centralitat per taca i extensió heretada del centre 

històric del Poble Nou. I en el tercer dos centres d’activitat un d’especialitzat i consolidat en 

l’àmbit del disseny en Pal Alt i un altre en procés d’introducció i consolidació futura en usos 

terciaris en Ca l’Alier. en Provençals de Poble Nou. 
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3. Sistema de centralitat urbana de proximitat i escolar

Amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de la centralitat, es proposa 

reforçar el rol dels nodes (Vila Olímpica, pol tecnològic, Centre històric, Palo Alto i Ca 

l’Alier) principals, a través d’una obertura física i funcional cap al seu entorn, a través d’usos 

i espais de transició i evitant tancaments, i també a través de propostes de corredors 

d’interconnexió i eixos de centralitat, fomentant l’intercanvi en activitats i la connectivitat 

per als vianants, i fins i tot a través d’alternatives per a un transport de barri i proximitat.

La xarxa de cohesió dels barris estaria composta per un sistema d’eixos verticals i 

horitzontals que de ser llegibles al territori garantirien la interconnexió entre el Poble Nou i 

el 22@, els sectors, les superilles i també amb els barris de l’entorn i el front marítim. 

Són els eixos horitzontals: Perú-Paraguai, Sancho d’Àvila-C. de Moura, Pere IV, Pujades, 

Ramón Turró, Nova Icària-Taulat. I verticals: Lepanto, Badajoz, Ciutat de Granada, Rambla 

Poble Nou, María Aguiló, Espronceda, Provençals i Josep Pla.
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Repensant el 22@ i el Poble Nou. 

Teixint una xarxa escolar per fer barri i fer ciutat

El present Estudi urbanístic dels potencials urbans, socials i ambientals de la xarxa dels 

equipaments escolars, desenvolupat metodològicament com un Treball tècnic-*partici-

pat, que planteja en termes generals tornar a fer centralitat de barri, amb cohesió social 

i espai urbà de qualitat a partir de l’existent. El treball pretén fer visibles les condicions 

actuals d’un àmbit d’estudi que no ve definit per les trames urbanes, els límits adminis-

tratius dels barris o per limitis de plans en curs com l’és el Pla del 22@. En el seu lloc 

es parteix de la idea de reconèixer, identificar i mostrar alguns aspectes estructurants 

a escala dels barris i la ciutat, entre el carrer Marina i la Rambla Prim, i entre la Gran 

Via dels Corts Catalans i el Front marítim, posant èmfasi en la hipòtesi que una xarxa 

articulada de centres escolars amb les seves sinergies i els seus espais associats, funcio-

nal i formalment poden potenciar una centralitat urbana distribuïda, cohesió urbana i 

equilibri als barris.

S’ha realitzat un treball basat en l’elaboració de models, desenvolupat amb Sistemes 

d’Informació Geogràfica, a través de tres fases: una primera, de diagnosi multicriteri amb 

mapes temàtics, mapes agregats i mapes de calor ; una segona, d’identificació del sistema 

de centralitat; i una tercera de propostes estructurants de sistemes d’eixos, franges urba-

nes i franges escolars.  Per a tal efecte s’ha realitzat un estudi basat en un atles del Poble 

Nou i el 22@, que mostra diferents aspectes de la realitat urbana a partir d’un mapatge 

geolocalitzat, d’informació urbanística (activitats, mobilitat i accessibilitat, espai públic i 

paisatge urbà), i demogràfica (caracterització de la població, per densitat, col·lectius 

socials, nivell de renda, estudis, procedència, gènere i edat). A manera de recomanacions 

i criteris generals, es pot dir que: 

- Per promoure vida de barri i introduir canvis en la fragmentació urbana de l’àmbit del 

Poble Nou i del 22@, es requereixen estudis que valorin alhora les condicions existents 

i les tendències urbanes en curs. 

- S’han de plantejar propostes de superposició i interacció sinèrgica dels distintes xarxes 

urbanes, perquè la centralitat i qualitat urbana s’estengui i difongui més homogèniament. 

Esquema de “quadre escocès”.

- El sentit de “veïnatge” o “barri” com a fet quotidià no admiteix límits ni formis, és una 

noció espacial variable (accessibilitat, densitat de personis, de comerços, de activitats, 

etc.), el veïns no reconeixen on comença i on acaba una “unitat” és més una noció areal 

informi, dinàmica i cambiant, que ha de tenir un seguiment.

- La relació entre combinabilidad i densitat dels agrupacions de xarxes, franges, nodes 

d’activitat i barris (habitatge) poden afavorir un teixit més homogeni. Els Superilles com 

àrees d’intervenció, fan part d’aquest teixit i no han de generar diferenciació funcional o 

social, al contrari cohesió i continuïtat. 

- Els eixos entesos com a projectes urbans de “franges urbanes” i “franges escolars”, que 

“engloben” llocs i activitats, poden ser una eina útil per millorar la llegibilitat i continuïtat 

urbana, han de poder garantir la cohesió urbana dins i entre els diferents àmbits dels 

barris, i a més connectar-los amb el seu entorn (Calle Marina i Av. Meridiana, Gran Via, 

Rambla Prim, i molt especialment amb el front marítim). 

És a dir, la centralitat com a dret ciutadà, és el dret a viure en espais de la ciutat dotats 

d’accessibilitat, mobilitat, activitats diverses, serveis públics, equipaments i identitat. Però 

com a concepte és un noció dinàmica i canviant, en la qual una relació equilibrada entre 

una “combinabilitat” adequada d’usos, activitats i persones; una “densitat” distribuïda de 

població resident (veïns i veïnes) i flotant (treballadors, estudiants, turistes i visitants); i 

també una correcta “urbanitat” dels espais públics i col·lectius i dels edificis (urbanització 

de carrers, espais per als vianants i plantes baixes), permetria aconseguir vitalitat urbana i 

fer millors barris. En aquest sentit, potenciar una xarxa escolar podria ser una estratègia 

que aportaria múltiples possibilitats de connexió física i funcional, tant entre els diferents 

àmbits urbans, com també cohesió social entre veïns i veïnes, tot això a través de pro-

moure relacions a escala de proximitat i de barri, i atenent alhora a l’escala de ciutat.
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L’estratègia de franges urbanes per la teixir una xarxa de sinergies escolars es basa en 

la proposta de definir i impulsar al llarg del temps, un conjunt de projectes urbans que 

agrupant decisions sobre espai públic, mobilitat, equipaments, activitats i habitatge, pugui 

promoure vida de barri.

Les franges plantejades responen a l’agrupació de centres escolars i equipaments, al llarg 

d’eixos o agrupacions d’eixos viaris.

A partir dels resultats de l’anàlisi, s’han identificat les possibles franges i també s’han 

categoritzat pel grau de possibilitat de consolidació. Verticals: 

Franja central de Poble Nou, Tipus 1 de molt alta consolidació. (Rojo)

Franja d’ Avila. Tipus 3 de consolidació mitjana . (Groc fosc)

Franja Provençals. Tipus 4 de consolidació mitjana-baixa. (Groc clar)

Franja Josep Pla. Tipus 4 de consolidació mitjana-baixa. (Groc clar)

Horitzontals:

Franja Perú-Uruguai. Tipus 2 d’alta consolidació. (Taronja)

Franja Tànger. Tipus 4 de consolidació mitjana-baixa. (Groc clar)

Franja Sancho de Avila-*Almogavers-Pere IV- Cristóbal de Moura Tipus 3 de consolida-

ció mitjana . (Groc fosc)

Franja Pujades. Tipus 2 d’alta consolidació. (Taronja)

Franja Ramón Turró-*Taulat-*Nova Icària. Tipus 2 d’alta consolidació. (Taronja)

Franja Salvador Espriu. Tipus 2 d’alta consolidació. (Taronja)
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Dins del marc del Pla 22@ aquesta considerat el desenvolupament de la parteix nord, 

l’Ajuntament de Barcelona ha donat inici a importants projectes de transformació urba-

na al barri dels Provençals del Poblenou: la reconversió de l’àmbit considera el projecte 

de Ca i’Alier, la continuació de l’eix Pere VI i la prolongació de l’eix cali-passeig verd 

Cristóbal de Moura per connectar el Parc Central del Poble Nou amb la Rambla Prim i 

el Parc del Besòs, ja al Barri del Besòs i Maresme. 

El desenvolupament d’aquests projectes es veu com una oportunitat interessant d’anàli-

si crítica com a cas d’estudi per avaluar la idoneïtat del projecte i per opinar i fer propos-

tes, a més de reflexionar sobre si van a satisfer o no les necessitats del barri. 

Treballar a més amb el barri dels Provençals és interessant per dos motius: es tracta 

del barri menys consolidat, però també un dels quals millor simbolitza gran part de la 

història del Poblenou, a més disposa de grans solars industrials i espais afectats pel pla 

22@ als quals se li podria donar un ús complementari per al barri. D’aquest manera, 

l’objectiu del projecte participat amb l’Institut Quatre Cantons ha estat el d’analitzar de 

forma testimonial la realitat històrica, social i demogràfica del Poblenou, especialment 

del Barri dels Provençals, fixant-nos en els serveis, usos i necessitats que disposa el Barri 

per realitzar una anàlisi crítica de la proposta de transformació generant propostes que 

satisfacin millor les necessitats del barri.

Els alumnes de 3er i 4t que han fet l’anàlisi amb la guia de les mestres de Tecnologia i So-

cials, i amb la coordinació dels redactors d’aquest estudi, han realitzat un mapping propi 

de reconeixement de l’entorn de l’Institut a partir de la seva experiència quotidiana, i 

alhora han realitzat enquestes, tres exposicions de carrer i enfront dels representants 

del Districte i de BIT-Habitat, així com també diverses entrevistes i trobades amb en-

titats i actors del barri. Els resultats són una anàlisi perceptiva que es recull en mapes 

annexos, i una sèrie de propostes que han estat recopilades en una web realitzada pels 

propis alumnes.

Amb la finalitat d’abordar les relacions centro escolar i entorn, els alumnes van elaborar 

mapes de la seva xarxa quotidiana donant resposta a les següents preguntes i inquietuds:

1. Mobilitat (el meu recorregut de la casa a l’Institut, en manera i marcant itinerari amb 

origen i destinació)

2. Espai públic (els parcs, places, carrers, etc. que m’agraden i els que no).

3. Equipaments públics o espais d’accés públic (Biblioteques, Casals, Poliesportius, etc. 

que m’agraden i que no)

4. Llocs de centralitat o activitat (carrers, trams de carrer, cantonades, creus, etc, que 

m’agraden o no pel seu ús, per exemple.. molt o poc comerç, terrasses, molt o poc espai 

verd, molts o pocs espais per trobar-se) 

5. Identitat i patrimoni, (llocs, elements urbans o arquitectònics, murs de #grafiti, etc, que 

considero d’interès personal del barri i/o dels meus amics o família).
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4. Provençals de Poble Nou / 22@ Nord / Institut Quatre Cantons del Poble Nou
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