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Del paquet d’habitatges al projecte de ciutat 

La recuperació urbana dels polígons de Barcelona 
  



Oportunitat i interès de l’objecte d’estudi 
 

Perquè regeneració urbana? Millora ambiental 

 

La presa de consciència del territori com a bé a preservar així com el context actual de recerca d’alternatives 

més sostenibles per a la construcció de la ciutat, comporten necessàriament una aposta per la regeneració 

urbana com a sistema de millora, transformació i fins i tot creixement de la ciutat.  

 

Rehabilitar, compactar, reutilitzar allò construït per a funcions noves o complementàries enriqueix la ciutat 

(reciclant i recuperant la infraestructura urbana) i el ciutadà (recuperació de la memòria històrica i sentit de 

pertinença al lloc). 

 

Del paquet d’habitatges al projecte de ciutat 

La recuperació urbana dels polígons de Barcelona 
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Oportunitat i interès de l’objecte d’estudi 
 

Perquè els polígons?  

Entre 1950 i 1975 es van construir al Barcelonès aprox. 745.682 nous habitatges  

 72,4% del parc d’habitatges existents el 1950 

  increment de quasi un milió i mig de persones en 25 anys 

60 anys després de la seva construcció, aquests polígons de vivenda massiva es troben completament 

integrats en el continu urbà de la ciutat i necessiten d’intervencions de millora i rehabilitació.  

 

Actualitat: al tercer quart del s.XX es construeixen, ara toca renovar-los. Bona mostra d’aquesta necessitat, 

és la gran quantitat de programes i estudis sorgits amb aquest objectiu: RESTATE, Pla de Barris, URBAN, 

REVITASUD, REHÀBITAT, RE HAB. 

 

La singularitat del tipus de teixit que configura el polígon P+U+E+H (unitaris) fa essencial desenvolupar 

noves metodologies d’anàlisi i gestió que a banda d’aportar un desenvolupament conceptual, es puguin 

concretar en tècniques i eines operatives.  

 

Aquesta metodologia ha de permetre afrontar la renovació d’aquests barris residencials posant en valor 

la seva singularitat però incorporant alhora els instruments necessaris des de la perspectiva de la 

sostenibilitat, adequant aquest tipus de teixit als requeriments ambientals actuals. 

 

Interès de la proposta per la seva complexitat, ja que en la renovació urbana dels polígons es barregen de 

manera inseparable els aspectes físics i els socials. 

Barcelona Metropolitana 
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Hipòtesis 

La transformació urbana dels polígons residencials i el seu entorn immediat passa per la recuperació de 

l’espai físic i social per al ciutadà.  

 

A aquest efecte, les estratègies d’intervenció es poden classificar en tres grans tipus:  

 re-estructurant (sobre el sòl)  P+U+E+H 

 edilícies (sobre l’edificació)  P+U+E+H 

 urbanitzadores/ambientals (sobre el carrer)  P+U+E+H 

En tots els casos, l’acció social és bàsica  P+U+E+H 

 

Els vectors o línies essencials d’actuació en cada una d’elles són: 

- L’espai “no ocupat” dels polígons com a espai d’oportunitat per reordenar el barri i generar una nova 

estructura urbana.  

- La millora constructiva de les condicions de l’habitatge és fonamental per a la millora de la qualitat del 

vida dels residents. 

- Els espais lliures dels polígons requereixen d’actuacions de millora que garanteixin la recuperació dels 

espais de convivència. 

- El treball social és una peça clau:  

 És possible millorar la cohesió social mitjançant la millora de l’espai públic i els equipaments. 

 Cohesió social + participació ciutadana  bàsic per a l’èxit de les operacions de renovació. 
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Objectius 

 

Objectiu principal 

Aportar una metodologia que permeti afrontar la renovació urbana dels barris de vivenda massiva posant 

en valor la seva singularitat i que incorpori alhora els instruments necessaris des de la perspectiva de la 

sostenibilitat. 

 

Objectius específics 

Proporcionar un instrument per a l’avaluació dels processos de renovació urbana dels polígons 

residencials dels 50-70, que permeti determinar els aspectes més importants a tenir en compte en la reforma 

d’aquest tipus de teixit. 

 

Determinar els paràmetres que defineixen “l’estat urbà del polígon” als efectes de concretar els aspectes 

essencials que cal renovar (en funció de les carències del polígon) per tal de garantir l’eficàcia i 

sostenibilitat de les intervencions de millora i reforma.  

(Criteris d’eficàcia no només financera sinó també social i ambiental). 
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Estat de l’art 
 

Actuacions sobre els polígons 

 

 

Projecte RESTATE 

Montserrat Pareja Eastaway  

Montse Simó Solsona 

Regeneració Urbana 

Integrada, Rehabilitació 

Urbana Integral (RUI): 

intervenció que, més enllà de la 

regeneració física de l’edificació 

i els espais lliures que la 

contenen, abasta també la 

reincorporació d’aquests espais 

al conjunt de la ciutat tenint en 

compte aspectes socials, 

econòmics i mediambientals de 

tots els agents implicats.  
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Estat de l’art 
Programes de renovació urbana integral: RESTATE, PLA DE BARRIS i altres estudis 

 

RESTATE Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cites 

 

L’objectiu del programa és la valoració dels efectes de les diferents accions de renovació urbana i social, 

mitjançant l’estudi de l’evolució del nivell de satisfacció dels habitants amb el seu barri, partint de la premissa 

que el nivell de satisfacció informa de la percepció dels efectes de les diferents accions.  

 

Definició. Large post WWII housing estates: grans conjunts d’edificació residencial construïts durant la segona 

meitat del SXX, planificats per l’administració pública (o amb el suport de l’administració pública) i configurats 

per grups de, com a mínim 2000 habitatges que es reconeixen com a àrees geogràfiques diferenciades. 

 

Problemes de les grans àrees d’habitatge massiu (Large post WWII housing estates) 

 Deteriorament físic de l’edificació i dels habitatges 

 Falta de manteniment dels espais lliures públics 

 Població canviant (inici: famílies autòctones, ara llars unipersonals o de 2p i famílies immigrants) 

 Alta taxa d’atur 

 Nivells de delinqüència alts 

 Manca de seguretat: drogues, joventut rondant sense destí, comportaments antisocials 

 Problemes de gestió del trànsit 

 

Preguntes de l’estudi RESTATE: 

1. Com es pot caracteritzar la població i els habitatges dels polígons residencials? 

2. Quin és el grau de satisfacció dels habitants amb les seves llars i amb el seu barri? 

3. Com es pot caracteritzar la xarxa social i les relacions entre habitants en els polígons? 

4. Quin és el grau de satisfacció dels habitants respecte les polítiques implementades als barris? 

5. Com avaluen els habitants les reformes recents i les futures del seu barri? Tenen intenció de continuar vivint 

al barri? 
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Estat de l’art 
Programes de renovació urbana integral: RESTATE, PLA DE BARRIS i altres estudis 

 

LLEI DE BARRIS Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial  

 

Objectiu:  d’abordar la rehabilitació integral de barris per evitar riscos i per millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans.  Els beneficiaris de la Llei: Àrees velles i nuclis antics + Polígons d’habitatges + Àrees 

d’urbanització marginal. 

 

La Generalitat és responsable de la selecció de projectes, el seguiment i de l’avaluació del procés. Els 

Ajuntaments assumeixen la iniciativa i el lideratge a través de l’elaboració i execució del projecte d’intervenció.  

 

Els projectes beneficiaris han d’incloure actuacions en els següents àmbits:  

1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà  

6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 

7. Desenvolupament de programes que comportin una millora social,  

    urbanística i econòmica del barri 

8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 

Funcionament. Aspectes a valorar 

La Llei de barris segueix un esquema idèntic per a cada intervenció. D’acord amb els criteris establerts al 

“Manual per a l’elaboració dels projectes d’intervenció integral en els barris i àrees urbanes d’atenció 

especial i per a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació Final” (2009), tots els municipis estan obligats a definir una 

estratègia d’actuació i unes prioritats. 
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1 a 4 accions físiques 

5 sostenibilitat 

6 a 8 àmbit socioeconòmic 



Metodologia 

 
PART 1_ Programes de renovació  pautes procedimentals 

PART 2_ Anàlisi de casos: Montbau, Sud Oest del Besòs, La Mina  concreció actuacions, models 

PART 3_Sistematització de les operacions de reforma 

PART 4_ Concreció dels paràmetres específics d’intervenció en polígons  

 

PART 1_ Programes de renovació_Conclusions: 

Caràcter integral de les actuacions. Equips multidisciplinars actuen de manera global i transversal sobre 

l’economia, els espais públics, equipaments, i en general, les necessitats de les persones. 

 

Nous models d’urbanisme. Cal un plantejament innovador que vagi més enllà del tradicional “zonning”.  

Un nou concepte d’urbanisme que implica una nova gestió urbana que introdueix la tridimensionalitat, la 

qualitat arquitectònica i la redistribució de l’espai urbà però també un urbanisme de la vida quotidiana que 

tingui en compte les persones H. 

 

Noves tipologies d’habitatge. L’evolució social comporta noves maneres de viure i requereix de nous 

models d’habitatge que donin resposta a les noves necessitats dels ciutadans, atenent a l’ús intensiu 

(considerant la possibilitat de compatibilitzar la residencia habitual amb l’espai laboral), els requisits 

d’accessibilitat i requeriments de flexibilitat que garanteixin la qualitat espacial. Cal donar cabuda a tots 

aquests requisits en els nous habitatges (lliures i amb protecció). 

 

Nous models de construcció que abordin el repte de la sostenibilitat. Des del punt de vista de la 

sostenibilitat, els polígons residencials constitueixen un dels teixits més obsolets. L’aposta per la renovació 

urbana front a la demolició és un primer pas cap a la millora de la sostenibilitat ambiental (evita la generació 

de residu sòlid i la generació del CO2 de les noves estructures). A banda de la sostenibilitat a escala 

urbana, cal posar èmfasi en la sostenibilitat aplicada a l’habitatge, millorant les condicions d’habitabilitat i 

establint mecanismes d’eficiència energètica. 
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Metodologia 
PART 1_ Programes de renovació_Conclusions: 

Objectiu: Millorar la qualitat de vida dels habitants mitjançant la implementació de programes de RUI dirigits 

als barris amb conflicte socio-urbanístic  

 

Accions vinculades a la millora dels  Equipaments i serveis,  Arrelament en l’espai públic del barri, Millora de 

l’edificació residencial, Formació dels habitants. 

 

Quin efectes / conseqüències tenen les accions? 

- Trencar la imatge de decadència del polígon (RESTATE) 

- Dotar de serveis els barris  mantenir la població 

- Relligat amb la ciutat  aportar valor de ciutat a barris inicialment perifèrics i desvinculats de la ciutat central  

 

1-SOBRE EL PROCÉS DE RENOVACIÓ 

 A) Importància dels “Contractes de Barri” a tres bandes: 

  Administració  compromís polític 

  Tècnics  compromís en el projecte per part dels agents tècnics i socials 

  Habitants  apropiació i pertinença (afavoreix la gestió i garanteix el manteniment) 

 B) Necessitat d’oficines sobre el territori 

 C) Compromís veïnal en el “manteniment futur”. Associacionisme. 

 

2- SOBRE L’ACTUACIÓ FÍSICA 

Variable en funció del tipus d’estratègia i l’estat del polígon 

(llistat de paràmetres i aspectes a analitzar en cada estratègia per a millorar la qualitat de vida d’aquests barris) 

 

3- SOBRE L’ACCIÓ SOCIAL 

Variable en funció del tipus d’estratègia i el resultat de l’anàlisi socio-econòmic 

(llistat de paràmetres i aspectes a analitzar en cada estratègia per a millorar la qualitat de vida d’aquests barris) 
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Metodologia 

 
PART 1_ Programes de renovació 

PART 2_Anàlisi de casos: Montbau, Sud Oest del Besòs, La Mina 

PART 3_Sistematització de les operacions de reforma 

PART 4_ Concreció dels paràmetres específics d’intervenció en polígons  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S’estudien aquests barris perquè són exemples clars de problemàtiques ben diferenciades i, en conseqüència, 

han requerit estratègies d’intervenció diferenciades: urbanització + H, edificació + H, re-ordenació + H 

 

En tots els casos, les intervencions físiques han anat acompanyades d’accions socials en paral·lel.  

 

Nom Any aprox 

inici 

construcció

Municipi Superfície 

(Ha) 

total 

habitatges

densitat 

hab/ha

Promotor 

polígon / 

constructor

Primers 

ocupants

Marc 

planejament

10000

Montbau 1960 Barcelona 249.073 24,9 19,2 2.296 119 PMH / PMH Funcionaris PUS (CUB)

Sud Oest del Besòs 1960 Barcelona 364.780 36,5 34,5 4.843 140 PMH / PMH Treballadors PUS (CUB)

La Mina 1.971 Sant Adrià 174.970 17,5 17,1 2.644 154 PMH / PMH

274.121 27,4

DADES DE L'ESTAT ORIGINAL

Ocupants 

barraques

Absorció 

barraquisme

Superfície 

(m2-Ha) 

digital
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Metodologia 
PART 2_Anàlisi de casos: Montbau, Sud Oest del Besòs, La Mina 

Elements d’anàlisi:  (projectes originals +actuacions renovació) 

 

1_Components físico-espacials i arquitectònics: morfologia urbana 

- Dimensió de l’operació. 

- Infraestructures d’accessibilitat. 

- Model d’ordenació interna: elements de projecte. 

- Ordenació de l’edificació: edificabilitat, densitat edificada, orientació. 

- Tipus edificatori: alçada, distàncies i relacions entre edificis. 

- Vialitat: forma d’accés, forma de la xarxa viària interna, convivència cotxe-vianant. 

- Espais lliures:  

 Forma dels espais lliures, legibilitat. 

 Relacions (xarxa?) d’espais lliures: relacions puntuals (patis, places centres), axials (carrers), 

 planars (parcs), espais de pas i espais de parada. 

 Elements d’urbanització: mobiliari urbà, jocs infantils, il·luminació, vegetació. 

- Equipaments: usos, ubicació, estàndard urbanístic, nucleïtzació interna, centre cívic, equipaments i 

activitats col·lectives com a criteri d’ordenació interna. 

- Usos: residencial, comercial?, activitat econòmica? organització dels usos: eixos, centres? 

- Tipologia dels habitatges: concepte de tipus. 

 

2_Components socio-demogràfics:  

- situació social del barri,  

- resum d’indicadors socioeconòmics: població, llars, taxa d’ocupació 

 

La fase d’anàlisi es complementa amb el treball de camp: visites als polígons per tal de contrastar la 

informació amb la realitat. 
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Metodologia 
 

PART 2_ Anàlisi de casos 

Montbau, els problemes principals deriven del desgast de la urbanització dels espais lliures així com 

problemes constructius en alguns habitatges. Gran part dels habitants inicials del barri (funcionaris en gran 

mesura) continuen vivint a Montbau (és el barri més envellit de Barcelona, amb un 36% de persones de més 

de 65 anys).  

Les intervencions principals en aquest barri, han estat de reurbanització d’espais lliures, millora 

d’equipaments i accessibilitat als habitatges. 

Estratègia d’intervenció: urbanitzadora 
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Metodologia 
 

PART 2_ Anàlisi de casos 

Al Sud Oest del Besòs els problemes derivats de la mala qualitat dels materials usats en la construcció i 

les deficiències constructives es van manifestar ben aviat: humitats, aigües estancades als soterranis, mala 

qualitat i mala col·locació de portes i finestres, esquerdes.  

El maig de 1977, les manifestacions als crits de “Vecino, baja: la casa se te raja” i “Patronato marrano 

queremos un barrio sano” van tenir especial rellevància.  vaga general  milers de persones van sortir al 

carrer.  s’aconsegueix l’atenció de l’Administració. El 1978 s’evidencia la problemàtica en l’execució del barri.  

Principis dels 90, es detecta una nova problemàtica: afectació dels blocs per l’aluminosi 

 

Estratègia d’intervenció: edilícia: enderroc de l’edificació afectada per aluminosi i la construcció de noves 

edificacions residencials per tal de reallotjar la població afectada.  

 

ESTAT INICIAL 

Continuïtat de l’estructura urbana 

Unitats d’agregació + Repetició 

Cada unitat: Plaça central + diversitat de tipus 

Problemes constructius 

REMODELACIÓ URBANA 

Manteniment de l’estructura urbana del polígon 

Creació d’una nova plaça central 
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Metodologia 
 

PART 2_ Anàlisi de casos 

La primera aproximació urbanística al barri de La Mina es concreta el 1959 amb el “Plan Parcial de 

Ordenación del Núcleo de La Mina”. Fins aleshores, La Mina era encara una àrea agrícola i pantanosa al 

marge dret del riu Besòs. El pla parcial definia La Mina com un “núcleo satélite con vitalidad propia” 

Des del seu naixement, La Mina va viure moments diferents però tots marcats pel cúmul de problemes 

derivats tant de la realitat social (ja problemàtica des de l’origen) i que es va anar degradant amb el temps; 

com de la manca de serveis urbans que afectava el barri des dels seus inicis.   

Els anys 80, l’entorn de La Mina era sinònim de droga marginació i atur.  

 

Estratègia d’intervenció: re estructurant 

L’actuació a La Mina ha comportat reordenació del sòl, generant una nova estructura urbana: s’ha actuat 

fonamentalment sobre sòls de sistemes generant noves connexions viàries i peatonals entre les diferents 

parts del barri i creant una nova xarxa d’espais públics.  

Aquesta nova estructura urbana encara no està del tot consolidada i presenta espais amb una intensitat d’ús 

molt baixa. (La Rambla de la Mina, per exemple, és un espai de pas, i no el lloc de parada o trobada). 
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Metodologia 
 

PART 1_ Programes de renovació 

PART 2_Anàlisi de casos: Montbau, Sud Oest del Besòs, La Mina 

PART 3_Sistematització de les operacions de reforma 

PART 4_ Concreció dels paràmetres específics d’intervenció en polígons  

 

PART 3_Sistematització de les operacions de reforma 

Classificació de les transformacions en funció de l’àmbit d’actuació i la vinculació a les mancances 

detectades en l’anàlisi de l’estat inicial.  

Relació entre el problema que determina la necessitat d’intervenció i solució proposada. 

L’objectiu: valorar l’efectivitat de les solucions executades per tal d’obtenir les pautes exitoses d’intervenció 

davant de problemes concrets. 

 

 

 

ESCALES DEL PROJECTE elements determinants actuacions

factors que intervenen (problemes) (solucions)

1 escala del territori localització àrees de nova centralitat, creació de pols d'activitat

(ciutat) posició topogràfica

relació amb la infraestructura garantir les connexions a les infraestructures. No a les 

infraestructures de pas, si a les de parada: no només 

mobilitat sinó també accessibilitat

dimensió de la peça

relació amb la ciutat eixos estructurants a escala de ciutat

xarxes de serveis ? connexió a les xarxes de serveis

2 escala de l'ordenació/escala urbana parcel·lació

(barri) organització d’equipaments

ordenació dels espais públics

emplaçament de les edificacions servei, influència i dimensió de l'EQ

poca mixtura d'usos ordenances flexibles

poca diversitat tipològica

3 escala de l'edificació problemes del tipus residencial

(unitat residencial escala A, 1r 1a) definició de l’habitatge

relació habitatge-tipus edificatori

superfícies mínimes dels habitatges redimensionat dels habitatges: ampliació 

en aquesta escala es decideix la integració 

dels sectors residencials amb el teixit urbà, 

la seva relació amb la ciutat existent i el seu 

paper en l'estructura general*

en aquesta escala és on cal garantir 

l'articulació l'espai residencial respecte els 

centres urbans, les infraestructures de 

mobilitat i servei i respecte la resta d'usos 

globals*

en aquesta escala es defineix la forma i la 

"petja" arquitectònia que es deixarà a la 

ciutat*

El projecte de la perifèria 

(En elaboració. Carme  Estany) 
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Metodologia 
 

PART 1_ Programes de renovació 

PART 2_Anàlisi de casos: Montbau, Sud Oest del Besòs, La Mina 

PART 3_Sistematització de les operacions de reforma 

PART 4_ Concreció dels paràmetres específics d’intervenció en polígons  

 

PART 4.Concreció dels paràmetres específics d’intervenció en polígons  

Deducció dels paràmetres significatius en relació a la planificació estratègica de les àrees de vivenda 

massiva per tal poder avaluar l’eficàcia de les operacions de millora.  

Determinar les prioritats que avalen la necessitat d’intervenció. 

Desenvolupar un “checklist” de factors que permeti determinar el nivell d’èxit en relació a les polítiques 

implementades en aquestes àrees. 

 

Estratègies 

(En elaboració. Carme  Estany) 

NIVELL D'INTERVENCIÓ ÀREES D'INTERVENCIÓ ACCIONS BÀSIQUES AGENTS IMPLICATS

1 URBANITZADORA accessibilitat barri millora de les connexions locals

rehabilitació urbana lleugera millora i ampliació de la xarxa de transport públic: introducció del transport ecològic: tramvia

sobre la urbanització de l'espai públic espai públic urbà requalificació dels espais exteriors: generació/creació de recorreguts incidència social

sobre els equipaments reurbanització: pavimentació, vegetació, renovació de la il·luminació incidència social

renovació de xarxes de serveis: clavegueram, enllumenat

INTERVENCIÓ SOCIAL BÀSICA: peatonalització, priorització de vianants incidència social

Participació recollida pneumàtica de residus

eixos incidència social

places incidència social

passeigs (rambla) incidència social

usos definició d'àrees d'aparcament. Construcció d'aparcament soterrat

equipaments i dotacions millora de l'accessibilitat als equipaments incidència social

adequació dels equipaments als espais urbans incidència social

edificació residencial millora de l'accessibilitat i reconeixement dels punts d'accés: residencialització incidència social

millores tècniques: aïllament soroll, tèrmic, evaquació de fums, ACS…

rehabilitació d'elements comunitaris: vestíbuls accés, façanes, cobertes, baixants...

2 EDILICIA accessibilitat barri canvis puntuals en l'estructura viària

rehabilitació urbana mitjana transport públic incidència social

sobre la parcel·la espai públic urbà petita reestructuració de l'espai públic ex: definició de noves places incidència social

sobre l'edificació intervencions en la urbanització

usos canvi en l'esquema i estructura d'usos incidència social

INTERVENCIÓ SOCIAL BÀSICA: equipaments i dotacions implantació d'equipaments urbans com a nous pols d'atracció incidència social

Participació + millora de l'accessibilitat i adequació dels equipaments als espais urbans incidència social

Equipaments repartiment equilibrat dels equipaments incidència social

edificació residencial

enderroc d'edificacions (a BCN a causa de patologies estructurals, no així a altres ciutats on l'enderroc no deriva de 

patologies) incidència social

introducció de varietat tipològica incidència social

millora de l'accessibilitat: ascensors, vestíbuls de dimensions adequades

millora de l'habitabilitat: dimensions dels habitatges. Normalment s'incrementa incidència social

3 RE-ESTRUCTURAL accessibilitat barri millora de les connexions a la infraestructura general incidència social

rehabilitació urbana global previsió de nous accessos al barri des de la infraestructura general incidència social

sobre el sòl espai públic urbà canvi en l'estructura i el sistema d'espais lliures incidència social

INTERVENCIÓ SOCIAL BÀSICA: usos introducció de diversitat d'usos: descentralització dels serveis incidència social

Participació + equipaments i dotacions enderroc i reconstrucció d'elements incidència social

Equipaments + construcció d'equipaments i dotacions (allà on no n'hi havia) incidència social

Programes de formació / inserció edificació residencial enderroc i reconstrucció d'elements incidència social

i altres introducció de varietat tipològica incidència social

millora de l'accessibilitat: ascensors, vestíbuls de dimensions adequades incidència social

millora de l'habitabilitat: dimensions dels habitatges incidència social
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Índex esquemàtic de la tesi 
 

INTRODUCCIÓ  

1. Motivacions. Interès de la proposta  

2. Objectiu general i objectius específics  

3. Metodologia 

 

PRIMERA PART: EL PAQUET D’HABITATGES 

1. Operacions de vivenda massiva: solució quantitativa 

2. Els polígons d’habitatge a Barcelona  

3. El polígon: elements de projecte 

  

SEGONA PART: EL PROJECTE DE CIUTAT  

1. Reflexió sobre la perifèria i necessitat de renovació 

2. Models de gestió de la regeneració urbana: RUI. 

    Programes i polítiques 

3. Les operacions de renovació a Barcelona  

4. Estratègies d’intervenció i tipus d’actuacions  

       Urbanitzadora 

       Edilícia. Sobre l’edificació  

       Re-Estructural. Sobre el sòl 

       Social (en tots els casos, transversal) 

5. Línies fonamentals d’intervenció 

       Espai públic  

       Infraestructures  

       Edificació residencial. Renovació formal  

       Usos. Renovació funcional  

       Sostenibilitat: disseny, materials, estalvi energètic 

       Treball social  

6. Casos d’estudi  

      Montbau  

      Sud Oest del Besòs  

      La Mina  

 

TERCERA PART: CONCLUSIONS  

1. Reciclar la ciutat. Quan la perifèria arriba al centre 2. 

Paràmetres fonamentals  

 

1970 

2013 
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Calendari previst 
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RESTATE

PLA de BARRIS

Estudis varis

conclusions programes

visió general polígons BCN

Montbau

Sud Oest del Besòs

La Mina

conclusions poligons BCN

configuració del checklist

conclusions

tasques finalitzades

tasques no iniciades

tasques iniciades però no finalitzades

3 
Conclusions 

CALENDARI DE TREBALL

2
Polígons de Barcelona

Anàlisi de casos. Estat 

original i propostes 

realitzades

1
Marc teòric: programes 

renovació integral
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