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Detectar els problemes dels elements que componen l’espai públic 
urbà de Barcelona per poder establir unes bases conseqüents 
amb l’experiència acumulada durant generacions i amb les 
necessitats i desitjos del conjunt de població, sense oblidar els 
sectors amb menys capacitat d’elecció.

OBJECTIU:

CONCLUSIONS:



 

Prendre consciència dels problemes de contorn ,tractament del 
sòl, enllumenat, vegetació, mobiliari urbà, elements 
arquitectònics exempts... i formular les recomanacions que 
considerem raonables i solidaries per evitar els problemes 
detectats



ESPAIS PUBLICS URBANS
1. CASCS ANTICS

2. EIXAMPLES

3. POLIGONS suburbans DE BLOCS ILLATS

4. POLIGONS INDUSTRIALS

5.    RIBERES DE RIUS I MAR

6.    CENTRES COMERCIALS

TEIXITS



1. PROBLEMES

TEIXIT DEL CASC ANTIC

VIALS

PATIS INTERIORS

PLACES

Rambla Carrerons

Plaça Reial

Plaça dels Angels

Contorn Sòl Vegetació Enllumenat Mob. urbà

Carreró estret 
on es pot 
tocar les dos 
façanes amb 
els braços 
oberts.

Roba 
estesa en 
carrer 
sense 
vorera

Vorera amb amplada 
insuficient per passar 

una persona

Paviment de lloses de 
granit que rellisquen quan 
es mullen

Paviment d’adoquins 
descolocats

Paviment 
amb taques 
de xiclets

Es 
remplaça la 

falta de 
rajoles amb 

formigó

Candelabre 
d’enllumenat

Paperera interferint en una vorera 
estreta

Restes punxeguts i 
perillosos de pilons a 
la vora d’una vorera

Piló 
caigut

Paperera i panena 
que estrnyen el pas 
d’un carrerò

Panera inclinada que 
impedia el pas de cotxes

Panera 
que 
impedeix 
el pas de 
peatons

Sot en el 
paviment 
de la Plaça 
Reial

Paneres 
d’arbres 
en plaça

Paneres 
que 
delimiten 
una plaça

Vegetació 
inadequada 
per tapar el sol

Elements exents que 
dificulten el pas 

Font 
sense 
us que 
s’utilitza 
per 
seure

Enllumenat adosat a 
la façana

Roba estesa a la façana 
interior del Pati Llimona

Desnivell del sòl 

Única vegetació en pati 
interior

Angle entre façana 
moderna i antiga, 
Plaça amb 
aparcament soterrati  
i poca vegetació



2. PROBLEMES

TEIXITS DE L’EIXAMPLE

VIALS

Parc Estació del Nord

C/ Mallorca

Jardins Jaume Perich

Plantes 
afegides 
irrespetuoses 
amb la façana

Façana 
moderna 
incongruent 
amb l’entor

Escossell 
sense tapa

Forat de 
ventilació del 
metro realçat 
en vorera

Reixeta de 
ventilacio de 
metro tapada 
per fulles

Tapa de 
registre pulida 
per l’us

Terrissa que 
s’embalsa 
quan plou

Vorera 
interrumpuda per 

filera d’arbres

Massa arbòrea 
que enfosqueix el 
passatge

Arbre al mitg 
del pas i 
vegetacio que 
ocupa el carril 
bici

Tapa de registre 
enfonsada a la 
calçada

Armari obert i escossell buit

Pal multius 
solapamen 
de 
semafors

Jocs infantil perillosos

Pilons en vorera 
que destorven el 

pas

Tapa 
enfonsada 

en carril 
bici Dos fanals 

junts i un 
amb base 
sobresortida

Carrir bici 
que 
condueix a 
la boca del 
metro

Contorn de parterre 
descuidat i situat massa a 
prop dels ontenidor

Pergola en interior d’illa 
Elizalde

Impacte d’un edifici alt 
sobre la plaça tetuan

Desnivells 
de façanes 

Plaça Espanya

Contorn Sòl Vegetació Mob. urbàEnllumenat

INTERIORS D’ILLA

PARCS i PLACES

Parc de l’Escorxador

Jardi de les aigües

Contenidor de 
basura perque 

les paperers 
estan plenes

Av/ Gaudí

Ptge/ Maiol

Diferents 
estils i 
epoques 
de façanes 
interiors 

Galeries 
cobertes, 
cadascu 
ala seva 
manera 

Piscina o 
llac public 
amb vas 
brut de 
terra 

Tapes 
d’instal.laci 
ons 
sobresurtint 
en una 
terrissa 

Alineacio d’arbres  i 
façana coberta de 
vegetacio trepadora 

Enllumenat 
tapats per la 
vegetació

Fanals mes 
alts que els 
àrbres

Fonts inadequades per 
veure els nens 

Arbres com 
disseny 
ornamental 



3. PROBLEMES

TEIXIT DELS POLIGONS DE BLOCS AILLATS

EDIFICACIO

Diagonal Mar

Parc de Miralles

Rambla Taulat

Contorn Sòl Vegetació Passarel.les Mob. urbà

VIARI

PARCS i PLACES

Bellvitge

Uniformitat i pobresa de la 
façana moderna simplista

Confusió del nom del carrer

Toldos comercials que 
molesten als peatons.

Inscripcions a 
l’escorça de l’arbre

Font 
inaccessible 
per els nens

Cabina once i arbre 
molestant al mitg d’una 
vorera

Contenedors de basura 
inclinats obre la vorera

Paviment d’asfalt 
descuidat en carril bici

Paviment especial tou

Desnivell sense barana
Bancs que no afavoreixen 
la comunicacio

Av/ Meridiana

Parc de Bellvitge

Paret de un pas 
inferior coberta de 
pintades

Passarel.la horitzontal 
sobre una autovia

Forum, plaça sense 
ombres , no hi ha 
arbres ni tendals



4. PROBLEMES  

TEIXITS POLIGONS INDUSTRIALS

Poble Nou

Parc tecnologic

Zona Franca

-Poca accessibilitat de transport públic

-Zones desertiques els dies no feiners.

-Poca vegetació

-Contaminacio luminica

-Ocupació del sòl

-No integrades amb l’entorn



5. PROBLEMES 

RIBERES DE RIUS I MAR

RIBERES DE MAR

RIBERA DEL BESOS

RIBERA DEL LLOBREGAT

Moviliari urbàPassos i passarel.les Contorn Sòl Vegetació

Espai sense 
gespe per el 
pas 

Tronc sense copa

Passeig amb sól inadequat 
per caminar i arbres 
inapropiats per proporcionar 
ombra

Entarimat 
de fusta 

trencat en 
passarela 

Pas tallat per valla -banc

Escossell 
buit

Font deixada i 
inadequada

Bancs per pendre el sol
Arbres i matolls massa 
petits per generar 
ombra

Contrast entre les 
altes torres i la 
visio horitzontal de 
l`entorn

Platja 

Port

Diagonal Mar

Falta de vegetacio 
per fer ombra



8. PROBLEMES 

CENTRES COMERCIALS

Centres comercials integrats

Centres comercials aillats

L’illa Diagonal

MaremegnumLa Maquinista

Les Glories

Diagonal Mar

-Accessibilitat



Contorn Sòl Vegetació Enllumenat Mobiliari urbà

Fulleraca en vorera

Tubs de gas per 
davant de faána

Taules de bar  a la vorera que 
impedeixen el pas

Reixeta de ventilacio sobresortida 
a prop d-un pas cebra que dificulta 
el<pas

Aparell d´aire 
acondicionat 
en faána 
principal i 

Terrissa i 
carrer 
embassat

Reixeta de ventilacio del metro en 
passeig tapada per fulles. Surt aire 
calent al passejar per sobre

Reixeta de ventilacio en la direccio del 
sentit de la marxaon espoden introduir 
rodes de cotxet o talons

Reixeta de 
clavegueram 
tapada per fulles i 
paper

Tapa de registre 
resaltada en una 
vorera

Reguera de 
l´escossell en desus

Pal de cables 
electrics penjant

Arbre amb el tronc 
buit

Arbre tort que 
impedeix aparcar bé

Enllumenat que ilumina dins la 
vivenda

Plantacio de fanals a falta 
d´arbres 

Enllumenat amb un disseny mes 
preocupat per la originalitat que 
per enllumenar

Doble enllumenat , un amb la 
base sobresortida i l´altre 
despintat

Bustia amb orins a 
la base

Font monumental  amb taques dels 
excrements dels coloms

Semafor sense 
tapeta a la base

Font moderna amb 
humitat al voltant 
ifacil d´esquitxar-te 

Parada de busamb 
panells publicitaris 
que impedeix la 
visibilitat 

Bicicleta lligada a 
un àrbre per falta 
de aparcament de 
bicis



ESPAIS PÚBLICS URBANS

1. INFRAESTRUCTURES:

- Infraestructures Aeries

- Infraestructures Portuaries

- Infraestructures de Telecomunicacions

- Infraestructures de residus, aigua, gas i electricitat

- Infraestructures ferroviaries

- Infraestructures esportives

2. EQUIPAMENTS (serveis):

- Educació i cultura

- Sanitat

- Justicia

- Seguretat

- Comerç

- Politics

3. ESPAIS LLIURES URBANS:

- Xarxa viaria: carrers, passeigs, carrerons, avingudes..

- Zones verdes: parcs, places, jardins...
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