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Del paquet d’habitatges al projecte de ciutat 
Estratègies per a 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). 

 

INTRODUCCIÓ 

Del paquet d’habitatges al projecte de ciutat 
Estratègies per a la recuperació urbana dels polígons de Barcelona 
  



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, Quiero mi 

barrio (Xile) 

 

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 

INTRODUCCIÓ 



HIPÒTESIS 

Hipòtesi 

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

l’espai físic i social per al ciutadà i la integració d’aquests barris dins la ciutat. 

 

La construcció massiva d’habitatges en localitzacions perifèriques i desconnectades del teixit urbà, va 

suposar una solució quantitativa a les necessitats d’habitatge, però es va perdre la oportunitat de fer 

ciutat. 

 

Les estratègies d’intervenció en els polígons han de contemplar els aspectes essencials que caracteritzen 

aquesta forma urbana  P+U+E+Habitants 

 

Això comporta dotar els espais residencials, dotacionals i espais públics de l’atractiu suficient per a ésser 

usats pels habitants del barri i altres ciutadans. 

 

Per a aconseguir-ho és essencial que les accions sobre aquests espais (espais lliures,  equipaments, espais 

residencials) a més de l’adequació física garanteixin la incorporació d’elements que incorporin la diversitat 

d’usos i activitats per a totes les franges de població, facilitin els espais de trobada, millorin la percepció de 

seguretat i introdueixin noves tipologies d’habitatges com a resposta a la diversitat cultural pròpia de la 

ciutat. 



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). 

OBJECTIUS 



Metodologia 
La tesi es desenvolupa en dues parts clarament diferenciades.  

 

En la primera part “El paquet d’habitatges” es concreten les característiques dels polígons de Barcelona, 

la seva formació i els principals problemes que presenten. 

S’aborda la qüestió des del punt de vista del creixement de la ciutat i la formació de la Barcelona 

metropolitana. 

 

La segona part, “El projecte de ciutat”, té com a objectiu trobar les estratègies per a intervenir de forma 

exitosa en aquest tipus de teixit.  

A aquest efecte,  s’analitzen diversos programes de regeneració urbana de caràcter integral, entenent que la 

manera d’abordar la regeneració dels polígons ha de ser des d’aquesta mirada integradora dels aspectes 

urbanístics, econòmics i socials. (ambientals) 

 

La metodologia serà d’anàlisi, comparació i caracterització de les operacions de renovació i dels polígons:  

part_1: anàlisi dels estudis i programes de reforma urbana integral,  

part_2: anàlisi de polígons: l’experiència francesa,  

part_3: anàlisi de polígons de Barcelona: Montbau, Sud Oest del Besòs i La Mina i de les intervencions 

produïdes sobre ells  

part_4: determinar les estratègies d’intervenció en funció de la diagnosi 

 

METODOLOGIA 



El paquet d’habitatges _ Els suburbis i la perifèria física i social 

 
“Empesa pels mals de la regió d’origen, atreta per la lluentor d’una ciutat que passaran a posseir només de nom. Quan, anant molt bé 

les coses (...) es troben amb una activa política d’habitatges, el suburbi perd l’aire de barraca o de vell pis de rellogat, per passar a ser el 

polígon oficial. En un i altre cas, el suburbi es manté. Perquè suburbi vol dir primordialment segregació, sigui alt o baix el nivell de la 

instal·lació”  

M. Ribes Piera (1976) 

La construcció de vivenda amb caràcter massiu a la perifèria urbana, va caracteritzar l’urbanisme de les 

grans ciutats europees en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial.  

 

Barcelona no va ser una excepció. Els factors que expliquen el naixement i la consolidació d’aquesta 

perifèria són dos: el fet migratori i (en conseqüència), el problema de l’habitatge.  

Evidentment la immigració no explica la configuració d’aquesta perifèria, sinó que és l’organització de l’espai 

i la lògica residencial la que fa que el nou barri es converteixi en una zona obrera on es dóna una 

progressiva concentració d'immigració amb nivells d’instrucció baixos, la majoria provinent de zones rurals 

amb poca especialització econòmica i una situació econòmica personal precària. 

 

Les operacions de construcció d’habitatges varen ser plantejades com a operacions aïllades amb un únic  

objectiu: el nombre d’habitatges. La Barcelona dels cinquanta i seixanta, va créixer com una “acumulació 

d’habitatges i d’afegits de polígons, sense que la idea que allò comportaria un salt en la seva ecologia 

social, en l’activitat i en el treball, etc, fos objecte de preocupació política o tècnica” (A.Ferrer, 1975).  

Des del punt de vista de la complexitat de la ciutat, es va perdre l’oportunitat de reestructurar, generar noves 

centralitats i dotacions, en resum, de “fer ciutat”. En paraules d’Amador Ferrer, els polígons d’habitatge 

varen ser més “paquets d’habitatge” que “peces de ciutat”. 
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1970 

2013 

El paquet d’habitatges 

 
Els suburbis i la perifèria 

 

“El primer paso de la nueva etapa 

de actuación ha consistido en un 

detallado planeamiento de la 

misma: se concentrará en la 

creación de núcleos urbanos 

completos perfectamente 

diferenciados del resto del tejido 

urbano”. Cuadernos de arquitectura 

1965 
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El paquet d’habitatges _ Els polígons de Barcelona 

 

A Barcelona, es distingeixen 7 grups diferenciats de polígons que corresponen a períodes històrics 

consecutius, i que donaran lloc a formes d’ordenació singularitzades. Els polígons objecte d’estudi d’aquesta 

tesi són els dels darrers períodes (1957-1975), ja que l’ocupació de grans quantitats de sòl de manera 

simultània en diferents punts de la ciutat, tindrà una repercussió directa en la imatge d’aquesta ciutat.  

 

Aquests polígons omplen zones encara buides de la ciutat, es tracta d’operacions autònomes sobre sòls 

encara per edificar, aïllats de la ciutat consolidada amb la qual s’estableix una relació de dependència: 

operacions ex novo de barris residencials, en origen físicament deslligats del continu urbà, negant les 

qualitats de la urbanitat, però oferint un sistema ràpid i barat per a la comercialització dels habitatges.  Uns 

barris que tot i donar resposta a les necessitats d’habitatge, no van tenir en compte les necessitats bàsiques 

de la vida quotidiana dels futurs ocupants dels nous habitatges. 

 

D’altra banda, i pel que fa a la forma arquitectònica d’aquestes operacions, és en aquest moment que 

apareix el bloc d’habitatges aïllat com element bàsic per a l’ordenació dels polígons, que va caracteritzar 

els polígons residencials i va suposar un trencament conceptual amb la forma de fer ciutat del sXIX.  

 

A causa de la seva localització perifèrica, la uniformitat tipològica, l’homogeneïtat cultural i social de la 

població que hi habitava, la manca d’infraestructures de serveis i dotacions de tot tipus, d’urbanització i 

d’equipaments, aquestes àrees ràpidament es convertiren en guetos. L’escassetat de mitjans de l’època 

comportà la baixa qualitat dels materials utilitzats en la construcció, així com la primacia del criteri 

economicista en les operacions residencials.  
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El paquet d’habitatges _ Els principals problemes 

 

- Importància cabdal en el mercat de l’habitatge, ja que proporcionen oportunitats d'habitatge assequible. 

 

- Manteniment problemàtic: tant dels espais lliures (sovint objecte de vandalisme i mal manteniment que 

n’impedeix l’ús) com de l’edificació, conseqüència de la utilització de materials de construcció de mala 

qualitat 

 

- Població: canviant, des de les famílies autòctones (nadius) cap a una fluctuació de llars unipersonals o de 

dues persones i famílies immigrants.  

 

- Alt percentatge d’atur entre els habitants (més alt que en altres àrees de la ciutat). 

 

- Racionalitat en la seva planificació i la separació de funcions així com per la gran quantitat d’espai públic 

no ocupat entre edificis (blocs).  

 

- El trànsit i els vehicles: quan es van construir els grans polígons, hi havia molts menys cotxes que en 

l'actualitat. Actualment els espais lliures s'utilitzen cada vegada més com a aparcaments.  

 

- Seguretat: Els preus de l’habitatge més assequibles, atreuen les capes de població amb menys recursos, 

fet que pot portar a una conducta antisocial, vandalisme, delinqüència i sensació d'inseguretat. 

El tràfic i l’abús de drogues apareixen també en molts dels polígons.  

 

- Estigmatització dels polígons: la percepció de manca de seguretat, juntament amb una concentració de 

famílies amb pocs recursos, minories ètniques, manteniment insuficient, i els blocs d'habitatges 

monòtons i grisos pot conduir fàcilment a l’estigmatització dels polígons. El problema amb un estigma és 

que és més fàcil guanyar-lo que perdre’l.  
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El projecte de ciutat _ Quan la perifèria arriba al centre 

 

La perifèria històrica, en gran part ha deixat de ser perifèria. Els barris que es van construir “al marge” de la 

ciutat, es troben avui dins de la ciutat. El canvi en les relacions de proximitat suggereix noves possibilitats per a 

aquests barris, i és per tant un element a tenir en compte en els processos de renovació.  

 

La renovació urbana a Espanya i Catalunya 

A mitjans dels anys 80 es comença a fer front a les intervencions de millora dels polígons residencials. En 

aquest context, apareix un problema nou: l’aluminosi, derivat de l’ús del ciment aluminós en la construcció dels 

habitatges, que requeria menor temps de fraguat i per tant permetia incrementar el ritme de la construcció. 

 

El 1991 neix el Programa de Remodelació de Barris (antecessor de la Llei de Barris) que va suposar una 

aportació de fons públics mitjançant convenis ad hoc entre l’Estat, la Generalitat, i els ajuntaments.  

 

A  principis dels 90 als polígons d’habitatge hi conviuen dos tipus de problemes que condueixen 

necessàriament a la substitució integral dels edificis d’habitatges dels polígons: infrahabitatge i patologies 

estructurals greus derivades de l’aluminosi que fan inviable els processos tradicionals de rehabilitació. 

 

Poc a poc es va conformant un programa d’actuació de remodelació, que suposa enderrocar els habitatges 

afectats i construir nous habitatges socials dins el mateix barri per tal de reallotjar als veïns afectats. 

 

En els darrers anys, diverses sinergies conduiran cap un nou propòsit de superar intervencions anteriors 

marcades pel determinisme físic i optar per estratègies que integrin programes urbanístics i socioeconòmics.  

 

Aquest nou enfocament culmina el 2004 amb l'aprovació de la Llei de Barris. (A banda de la Llei de barris, a Catalunya 

existeixen altres iniciatives tranversals (Barcelona dels barris, benestar social, associacions veïnals)  
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Renovació urbana integral: 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.  

La valoració es basa en enquestes realitzades durant la primavera de 2004. (10 països, 16 ciutats, 29 casos estudi) 

 

Les enquestes RESTATE 

Les enquestes del programa RESTATE valoren aspectes relatius a les característiques dels habitants i 

habitatges dels polígons així com aspectes relatius al nivell de satisfacció amb l’habitatge i el barri, les 

perspectives de futur i la importància del barri en la vida quotidiana i els lligams entre el veïnat. 

 

 
 

Country City Estate Size 
(ha) 

Main 
building 
period 

No. of 
dwellings 

% of 
rented 
dwellings 

United 
Kingdom 

London Bow HAT 23 ‘68-‘77 2,285 77 

 London Poplar HARCA 62 ‘30s-‘70s 6,304 93 
 Birmingham Central Estates 94 ’60s-‘70s 3,298 75 
 Birmingham Hodge Hill 127 ‘30s-‘50s 3,937 93 
Sweden Stockholm Tensta 196 ’66-‘71 5,931 71 
 Stockholm Husby 183 ’73-‘75 4,727 76 

 Jönköping Öxnehaga 320 ‘69-‘78 2,041 68 
 Jönköping Råslätt 120 ‘66-‘72 2,657 99 
the 
Netherlands 

Amsterdam Bijlmer-East 408 ‘68-‘77 12,296 85 

 Amsterdam Kolenkit 69 ‘46-‘55 2,634 83 
 Utrecht Kanaleneiland 

Noord 
66 ‘56-‘61 2,674 78 

 Utrecht Nieuw-
Hoograven 

 ‘54-‘65 2,595 85 

France Greater 
Lyon 

Les Minguettes 220 ‘67-‘74 8,190 92 

 Greater 
Lyon 

La Ville 
Nouvelle 

160 ‘60-‘76 7,422 81 

Italy Milan Comasina 32 ‘54-‘63 2,218 25 
 Milan Sant’Ambrogio 33 ‘65-‘72 2,338 93 
 Milan San Siro  ‘31-‘73   
Spain Madrid Orcasitas 127 ‘74-‘76 7,382 0.4 
 Madrid Simancas 229 ‘57-‘59 9,923 10 
 Barcelona Trinitat Nova 55 ‘53-‘63 3,215 20 
 Barcelona Sant Roc 46 ‘62-‘65 3,395  
Germany Berlin Marzahn/ 

Hellersdorf 
    

 Berlin Märkisches 
Viertel 

370 ‘60-‘75 16,000 - 

Slovenia Ljubljana Nove Fužine 68 ‘77-‘88 4,332 8 
 Koper Žusterna- 

Semedela 
32 ‘73-‘89 2,040 6 

Hungary Budapest Havanna 54 ‘77-‘83 6,200 20 
 Nyíregyháza Jósaváros 36 ‘70-‘79 3,600  
Poland Warsaw Wrzeciono 944 ‘60-‘70 13,122 26 
 Warsaw Ursynów Pn. 234 ‘76-‘81 13,143 0.4 

 

10 països, 16 ciutats, 29 casos estudi 
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Renovació urbana integral: RESTATE Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cites 

 

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 el seu habitatge 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 barri? Tenen intenció de continuar-hi vivint? 

 

Valoració 

1.La població dels polígons presenta característiques diverses. La major part dels polígons tenen un gran 

nombre d'habitants, amb un baix nivell d'educació i baixos ingressos. Les llars amb majors ingressos i educació 

superior no són completament absents. imaginari col·lectiu erroni. 

 

2. No hi ha respostes estàndard a les preguntesles estratègies d’intervenció en funció de les necessitats 

detectades a la diagnosi. 

 

3. El barri és important i significatiu per a les persones amb menys recursos (baix ingressos, baix nivell 

d’educació, les que estan a l’atur, les que viuen soles i la gent gran) 

La xarxa social sembla ser relativament forta  xarxes socials fortes dins el barri es corresponen amb nivells 

més alts de qualitat de vida al barri i amb millors nivells de satisfacció. 

 

4.Un dels aspectes més significatius en relació a les polítiques implementades va ser que en molts casos els 

programes van passar inadvertits per als habitants dels barris, que no van ser conscients de les accions de 

millora que s’estaven duent a terme. En canvi, quan els programes repercuteixen directament en millores en els 

habitatges, els habitants si que demostren major interès i coneixença. 

 

5. Aborda el futur. Almenys la meitat dels enquestats en onze dels polígons preveuen un futur positiu. 
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Renovació urbana integral: 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. 

 
 

 

 

 

1 a 4 accions físiques 

5 sostenibilitat 

6 a 8 àmbit socioeconòmic 
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Renovació urbana integral: 

LLEI DE BARRIS 
 

Funcionament 

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. 

 

La Llei de barris mostra un canvi en la 

manera d’afrontar els projectes de 

renovació, trencant l’aproximació 

tradicional, ja que es supera l’aproximació 

unidireccional física al territori i s’aposta per 

estratègies molt més integradores tant 

de programes físics com socials. 

 

Els agents socials apareixen en la mateixa 

formulació de la Llei, garantint la 

participació i implicació d’altres actors, 

no només les autoritats públiques. 
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comparació amb 

mitjana Catalunya

comparació amb 

mitjana municipi

Mitjana del valor cadastral de l'àrea X

Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60%

Edificis sense aigua corrent 0,77%

Edificis sense evaquació d'aigües residuals 1,47%

Edificis de PB+4 (o més plantes) sense ascensor 54,90%

Densitat de població (habitatges/hectàrea)

variació relativa de la població en els darrers 5 anys X

Població dependent segons padró 

(% població major de 65 anys + població < 15 anys / població de 15 a 

64 anys) 44,84%

% Població immigrant extracomunitària respecte la població resident 

total 11,16%

Elevada taxa d’atur 10,20%

Baixa activitat econòmica:  % locals inactius / total locals X

% persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives 80,00%

Baix nivell educatiu. 

% Població de 10 anys i més sense títol de batxillerat o sense cicles 

de formació professional 

65,50%

% Població en risc d’exclusió social X

5.

Associacionisme i 

participació ciutadana

Mesurar la capacitat del veïnatge per impulsar i col·laborar en la 

regeneració del barri: la diagnosi ha de descriure el teixit associatiu 

existent al barri

Dèficit de zones verdes (% de superfície de zones verdes previstes i 

no executades)

Sorolls exteriors

Contaminació o males olors

Falta de neteja als carrers

Contaminació atmosfèrica

Indicadors de residus i reciclatge

Estat de conservació de la pavimentació

Amplada de les voreres i alçada de les vorades

Mobiliari urbà: quantitat, qualitat i estat de conservació

Espais comunitaris amb manteniment deficient

Escassetat de zones d’esbarjo

Accessibilitat viària (congestió del trànsit, capacitat i estat de la xarxa 

viària, carrers de vianants, carrils bici…)

Oferta de places d’aparcament públic a la zona i necessitat de noves 

places. Dèficit de places d'aparcament.

Transport públic. Dèficit. (xarxa interior de transport públic, connexió 

amb la resta del municipi o àrea d’influència)

dèficit d'infraestructures de serveis: clavegueram, xarxa elèctrica, 

aigua, gas, telefonia, noves tecnologies

Falta d’equipaments o inadequació per atendre les necessitats de la 

població. Descripció del nivell de dotacions i equipaments municipals.

7.

Descripció de la situació 

urbanística, xarxes de 

serveis i dotacions

d’equipaments

1.

Estat de conservació de 

l'edificació

2.

Descripció de la població

3.

Desc.situació econòmica

4.

Descripció de la situació 

social

Indicadors Llei de barris

6.

Descripció de la situació 

mediambiental

Criteris d’avaluació Llei de barris 



Renovació urbana integral: QUIERO MI BARRIO 

 
El “Programa de Recuperación de Barrios (PRB)”, sorgeix en el marc de les polítiques públiques 

desenvolupades pel Ministeri d'Habitatge i Urbanisme (MINVU) de Santiago de Xile.   

 

Busca contribuir a la millora de la qualitat de vida dels habitants de barris que presenten problemes de 

deteriorament urbà, segregació i vulnerabilitat social, a través d'un procés participatiu de recuperació dels 

espais públics i dels entorns urbans, actuant de manera concertada, al costat dels municipis i els veïns de cada 

barri que són representats per un Consell Veïnal de Desenvolupament (CVD).  
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FÍSICS

BARRI amb problemes:

-Deteriorament urbà 

-Segregació

-Vulnerabilitat Social

SOCIALS

PROBLEMES

CONTRACTE   DE   BARRI

Pla de Gestió d’Obra

Pla de Gestió Social

Administració 

(polítics)  

+

Tècnics 

+

Habitants, veïns 

CVD: Consell Veïnal 

Desenvolupament  

- Tècnica

- Participativa

- Social

PROCEDIMENT

DIAGNOSISOLUCIONS



Renovació urbana integral: conclusions 
Objectiu: Millorar la qualitat de vida dels habitants mitjançant la implementació de programes de RUI dirigits 

als barris amb conflicte socio-urbanístic  

 

Les Accions estan 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 

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) 

  

2- DIAGNOSI PARTICIPATIVA 

Prediagnosi tècnica (anàlisi de dades estadístiques, informes tècnics) que es contrasta posteriorment als 

Consells de barri (CdB) amb les persones, associacions, entitats més significatives  diagnosi definitiva,  

determina el pla d’actuació, que concreta les accions a desenvolupar.  

La comissió de seguiment fa el seguiment dels avanços en la implementació del projecte als CdB 

És important garantir la participació dels afectats, ja que les polítiques només tindran èxit quan totes les parts 

implicades recolzin els seus objectius. 

Importància de tenir una oficina al barri 

 

3- SOBRE L’ACTUACIÓ FÍSICA L’ACCIÓ SOCIAL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PART 2: EL PROJECTE DE CIUTAT 



L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 
 

Objectiu: fer dels barris desafavorits barris de la ciutat real i de les poblacions marginades, ciutadans de ple 

dret 

 

Problemes: (assimilables als dels polígons de Barcelona) 

-La localització; sovint separada de la ciutat consolidada i mal comunicada, o bé es situen en  enclavaments 

“tancat” dins la ciutat, amb viaris que no connecten amb el teixit urbà i manca de transport públic que faciliti les 

connexions. 

 

- Absorbeixen gran quantitat de talls urbans, o discontinuïtats; (pas de grans infraestructures territorials: 

autovies, autopistes, ferrocarril) ubicació en terrenys amb for pendent, dificultats jurídiques. 

 

-Rigidesa en la zonificació, manca de mutabilitat. 

 

-Presenten problemes espacials: absència de límits entre l’espai públic i privat, indiferència pel que fa al lloc,  

pèssima qualitat constructiva i tècnica, plantes baixes tancades (cegues) que no contribueixen a la vida urbana. 

 

-Allotgen gran quantitat de població vulnerable, en dificultat i control insuficient en l’assignació dels habitatges. 

Sovint es dóna en els grands ensembles una elevada concentració de famílies amb problemes socio-econòmics 

i població d’origen estranger. 

 

-Gran part de la població és poc qualificada, atur, famílies monoparentals, desequilibri d’edats, problemes de 

droga i delinqüència. 
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L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 

 
Quartier Grammont, Rouen (nord oest de França). 

Tot i la proximitat al centre de la ciutat, el Quartier Grammont (3.000 habitants) comptava amb una accessibilitat 

molt dolenta, en cul de sac, que no connectava amb el teixit central.  

Aquest aïllament juntament amb la inexistència d’espai públic degudament urbanitzat i la gran mancança de 

serveis urbans van afavorir la degradació progressiva del barri. 

 

Accions:  

Connectar el barri amb la ciutat 

Urbanització del parc de 3Ha  

Emplaçament de la mediateca de Rouen (abast territorial) 
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L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 

 
Les Courtillières, Pantin  (8,5Km Paris) 

Les actuacions: 1.la renovació urbana del barri, 2.rehabilitació de l’edifici del “Serpentin”. 

 

-Es refà la xarxa viària, garantint la connectivitat.  

 

- Nous usos. Localització per a un nou barri (a l’antiga Plaça del mercat) que permetés densificar l’entorn amb 

nous habitatges, equipaments i comerços.  

 

-Reforç dels equipaments sanitaris 

 

- S’ofereixen locals per a activitats a artistes 

 

- Rehabilitar habitatges en plantes baixes 

 

- Rehabilitació del Serpentin: fragmentació 

 

- Rehabilitació del Serpentin: accessos 
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L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 

 
Rue Nationale, París  

La renovació recupera alineacions, delimita espais públics transforma les barreres en edificacions residencials 

contemporànies. Els equipaments i comerços resituen el barri en el flux normal de la vida urbana. 

Residencialització: delimitació d’espais privats col·lectius a les plantes baixes de les edificacions residencials 

(definició d’accessos i altres usos (locals col·lectius, recollida reisuds, etc) i millora de la seguretat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les edificacions residencials seran totalment rehabilitades. Es renovaran les façanes aportant confort a l’interior 

gràcies a la creació de grans balconades. Aquesta renovació comporta la millora de l’aïllament i nous balcons a 

oest. 
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L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 

 
La Caravelle, Villeneuve-la-Garenne  (12Km París) 

La primera decisió va ser de fragmentació. Amb aquest finalitat es van enderrocar 6 escales del gran bloc 

lineal així com el centre comercial per tal de crear dos nous carrers i un passeig de vianants que connectés amb 

el centre de la ciutat. També es va construir un nou edifici residencial d’apartaments a nord del centre comercial. 

 

La fragmentació residencial comporta la possibilitat de noves connexions. Els nous vials connecten el barri amb 

la ciutat existent, afavorint la continuïtat viària i peatonal.  

 

Es construeix un nou centre cultural (“Nou Món”) que a nivell d’ordenació configura també una nova plaça que 

s’estructura amb l’espai públic de la ciutat i on es desenvolupen activitats socials per als residents del veïnat, 

així com tallers d’inserció al món laboral.  
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L’Experiència francesa en la renovació dels grands ensembles 
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Resum Diagnosi-Proposta i ACCIONS realitzades

Barri Localització Diagnosi. Problemes detectats Proposta. Solucions executades ACCIONS

Aïllament: Manca connexió amb la 

ciutat. Vialitat en cul de sac
Construcció d’un nou vial de connexió amb la ciutat i d'una xarxa viària interna

CONNECTAR

Relligat amb la ciutat

Espai públic i equipaments:

Mal urbanitzat i mancança de serveis

Construcció d'un nou parc d'escala de ciutat

Emplaçament de la mediateca de Rouen dins el parc (equipament de ciutat)

MONUMENTALITZAR

EQ i EL a escala de ciutat

Poca diversitat d'usos Construcció d'un nou centre dins el barri amb usos terciaris equipaments i comerços INTENSIFICAR

Arquitectura monolítica Rehabilitació del Serpentin i fragmentació de l'edifici FRAGMENTAR L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Indefinició dels espais lliures
Fragmentació del sòl: residencialització de les plantes baixes de les edificacions, creació de 

zones d'accés diferenciades.

FRAGMENTAR EL SÒL

Residencialització + Densificació volumètrica

Edificació residencial obsoleta
Construcció de noves edificacions alineades a vial.

Rehabilitació i ampliació de l'edificació residencial que es conserva.
CANVI D'IMATGE RESIDENCIAL

Indefinició dels espais lliures
Urbanització dels espais lliures amb elements de proximitat: pistes esportives, jocs infantils, 

creació d'un camí que travessa el par i creua tot el barri.

FRAGMENTACIÓ DEL SÒL

Residencialització + Densificació volumètrica

Edificació residencial obsoleta Construcció de noves edificacions: introducció de noves tipologies residencials. CANVI D'IMATGE RESIDENCIAL

Arquitectura monolítica
Es tallen els llargs blocs lineals i es redefineixen els nous testers que apareixen amb noves 

edificacions a escala més "humana"
FRAGMENTAR L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Manca d'equipaments i serveis Creació de nous equipaments i serveis comercials de proximitat. INTENSIFICAR

Indefinició dels espais lliures
Definició d'usos dels espais lliures

Residencialització de les plantes baixes

FRAGMENTACIÓ DEL SÒL

Residencialització

Manca d'equipaments i serveis Nous equipaments REEQUIPAR

Les Olympiades Paris
Aïllament: Ubicació del barri sobre la 

llosa de l'estació de Gobelins
Construcció de nous accessos "accessibles" a l'espai de sobre la llosa

CONNECTAR

Relligat amb la ciutat

Aïllament. Manca de connexió amb la 

ciutat.
Obertura de nous vials que connecten el barri amb la ciutat 

CONNECTAR

Relligat amb la ciutat

Indefinició dels espais lliures Urbanització dels espais lliures en funció dels usos als que es destinen

FRAGMENTAR EL SÒL

Delimitació de l'espai públic (manteniment 

administració) i l'espai privat

Manca d'equipaments i serveis
Es rehabiliten els equipaments i s'ofereixen espais a les associacions, mitjançant la 

implantació de microprogrames culturals, lúdics i associatius
REEQUIPAR 

ENSEMBLES FRANCESOS

Grammont
Rouen

(NO França)

Rue Nationale Paris

Les Courtillières
Pantin 

(8,5 Km Paris)

Montreuil

(14 Km Paris)

La Caravelle

Villeneuve-la-

Garenne

(12Km Paris)

Cité Bel Air

Teissierie
Grenoble 

(SE França)

Cité Michelet Paris



Montbau_el barri 
(1960, 19,2ha, 2296 habitatges ) 

El 1962 s’aprova el Plan parcial de ordenación del núcleo de viviendas Monbau “rectificado”, que concreta 

l'ordenació definitiva del barri. 
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L'estructura viària té continuïtat en sentit longitudinal (E-O), però el pendent de Collserola dificulta 

l'accessibilitat en sentit transversal. 

A banda dels habitatges unifamiliars de la part alta, la segona unitat (2), de blocs lineals paral·lels, és 

segurament el pitjor de Montbau. La manca d’espais lliures realment útils i l’excés d’espais no útils que cal 

mantenir com a elements pràcticament només decoratius, així com la impossibilitat de crear ambients físics de 

convivència converteixen el aquesta part del pla en un experiment acadèmic més que en una proposta de nova 

ciutat. 

En canvi, la franja comercial mixta (4), amb la Plaça de Montbau és el centre del barri, la part més encertada 

del projecte. 

 

 

 

 

1. habitatges unifamiliars,  

2.blocs lineals paral·lels,  

3.places entre blocs en L,  

4.franja comercial mixta.  

 

 



Montbau_ Les actuacions 

El Pla de futur de Montbau 

Marca els grans eixos estratègics sobre com volen els veïns que sigui el barri el 2020. 5 eixos 

1. Serveis a les persones i equipaments 

2. Associacionisme i participació 

3. Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

4. Comerç, ocupació, empreses i mercats 

5. Convivència, prevenció i seguretat 

 

Per a cada una dels eixos es van determinar els “punts forts – potencialitats” i els “punts febles - aspectes a 

millorar”.  A partir d’aquí es concreten les idees de consens que definiran les línies estratègiques d’actuació 

per a cada un dels eixos. 

 

Projectes i accions a Montbau  

- Millora accessibilitat habitatges: ascensors i rampes 

- Actuacions sobre els espais d’ús públic han estat diverses: l’adequació del mobiliari urbà: reposició i 

col·locació de bancs, cadires i pilones, reparació de paviments en mal estat 
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Montbau_ Les actuacions 
 

Projectes i accions a Montbau  

-Renovació del Pla de Montbau  

- Projecte d’arranjament i millora de les placetes del sector nord est  
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Legibilitat. Tipologia de les placetes 

 

 

 



Sud Oest del Besòs_el barri 
(1960, 34,5ha, 4483 habitatges ) 

La urbanització arrenca el 1959 quan el Patronat Municipal de l’Habitatge va començar l’edificació del 

polígon.  

Els primers blocs es van començar a construir entre camps de conreu,sense cap urbanització ni dotació de 

serveis o equipaments, que no van arribar fins anys més tard gràcies a les reivindicacions veïnals. 

 

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.  
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Sud Oest del Besòs_les actuacions 
 

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

Les primeres accions que es van dur a terme al sud oest del Besòs estan vinculades amb la rehabilitació i 

remodelació de l’edificació residencial. 

 

1998 MPGM en l’àmbit dels blocs a remodelar al barri sudoest del Besòs: objectiu possibilitar la substitució 

dels blocs afectats per diferents patologies estructurals (aluminosi) que aconsellen enderrocar-los, per altres 

de nous situats al mateix barri. El nombre total d’habitatges afectats és de 410 habitatges que es reparteixen 

en set blocs de PB+5. 
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Enderroc de l’edificació afectada per aluminosi i construcció de noves 

edificacions residencials per tal de reallotjar la població afectada. 

 

 

 

 



Sud Oest del Besòs_les actuacions 
 

2008 Pla de barris 

Pel que fa l’edificació residencial s’han rehabilitat els habitatges més degradats millorant l’accessibilitat i 

instal·lant ascensors. 

Les actuacions en l’espai públic han consistit en la reurbanització dels espais públics del barri  

supressió de barreres arquitectòniques. aconseguint crear una accessibilitat sense obstacles al voltant del 

conjunt dels immobles.  

També s’han creat noves àrees d’estada col·locant bancs i elements de mobiliari urbà i zones de jocs 

infantils. 
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L’entrega” de l’edificació 

residencial amb l’espai públic és 

directa. De l’habitatge es passa 

al carrer, i les plantes baixes 

residencials tampoc tenen cap 

tipus de privacitat.   

 

 

 

 



La Mina_el barri 
(1971, 17,1ha, 2644 habitatges ) 

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” 

 

PMH construcció d’un nucli residencial al barri de La Mina, amb destí exclusiu per als habitants de 

barraques. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART 2: EL PROJECTE DE CIUTAT 



La Mina_les actuacions 
Entre 1993 i 1999, la concreció d’importants iniciatives públiques: Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 

2004, el projecte de sanejament i recuperació mediambiental de la llera del riu Besòs per a l’ús ciutadà, la 

creació de noves zones de platja, així com la inclusió de La Mina Industrial en l’àrea de transformació, van 

donar una nova oportunitat al barri de La Mina. 

El juny del 2000 s’aprova la Modificació de PGM al sector del front litoral i marge dret del riu Besòs. 

Aquesta modificació va detectar el problema de La Mina i va establir les bases per a la seva solució, acotant 

l’àmbit d’actuació i proposant unes directrius prou obertes com perquè fos en el planejament derivat (d’escala 

menor, major detall i amb els estudis sectorials desenvolupats) el que concretés l’actuació que s’havia de dur a 

terme per a la rehabilitació del barri.  
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La Mina_les actuacions 

En la definició del Pla Parcial del 1972 l’objectiu fonamental de la infraestructura és la seva funcionalitat 

entesa aquesta en termes d’accessibilitat. 

 

Rambla central com a element bàsic de l’estructura viària  

 

Definició dels eixos transversals, produint talls en els grans blocs lineals, permet també trencar la 

serialització constructiva sense interrupcions que caracteritza els blocs propis de La  Mina Nova, canviant-

ne l’escala, passant de longituds d’uns 200m entre extrems de l’edifici a una escala menor, una nova escala 

urbana que afavoreix la connectivitat.  
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La Mina_les actuacions 

La reforma dels espais lliures contempla el canvi en la forma i dimensions d’aquests. 

Si en un inici el barri disposava d’una plaça (la del centre cívic) i una rambla, ara conté una rambla central 

que travessa tot el barri i multitud de petites places d’espais de trobada entre veïns, situades penjant dels 

eixos transversals que comuniquen amb la rambla central. Les petites places (la plaça de la biblioteca, la del 

centre cívic, la del CAP...) tenen vocació a escala local, amb dimensions controlades per l’edificació i són 

fàcilment identificables en estar vinculades a determinats equipaments, generant una nova identitat a 

l’entorn més proper. Tot i això, el nou espai públic encara no està consolidat: 
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Diferències en la intensitat de l’ús. Rambla de La Mina vs Rambla de Camarón 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



La Mina_les actuacions 

En els equipaments l’estratègia és també de repartiment i redistribució. S’ha alliberat el lloc central del 

barri, ocupat antigament pel centre cívic amb la plaça porxada (i per tant tancada d’alguna manera), pel 

recinte també tancat i d’horaris restringits de les escoles, el recinte esportiu i el CAP per a construir una 

nova estructura. Aquesta nova estructura parteix de la idea oposada, la de fragmentació dels equipaments 

com estratègia per arribar a tot arreu.  
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Diferències en la intensitat de l’ús. Rambla de La Mina vs Rambla de Camarón 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Reciclar la ciutat: un planejament integral 
 

Si volem desenvolupar un planejament urbà que contempli la millora de la qualitat de vida urbana, cal 

superar els plantejaments tradicionals i ampliar els camps d’acció que determinen el concepte d’estructura 

urbana més enllà dels aspectes vinculats a la organització espacial del sòl: V, EL, EQ 

  

Però la ciutat no és només això (V, EL, EQ), la ciutat és per excel·lència el lloc de l’intercanvi; de les relacions 

socials; de la complexitat; de la intensitat i la diversitat d’usos, espais i 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. 

 

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. 
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Estratègies d’actuació vinculades a la diagnosi 

 

01. Diagnosi: AïLLAMENT  Acció: CONNECTAR, ARTICULAR 

aïllament físic del barri en relació a la resta de la ciutatinserir el barri dins la ciutat connectar, relligar 

 

02. Diagnosi:  ESPAIS INDIFERENCIATS  Acció: FRAGMENTACIÓ I URBANITZACIÓ DEL SÒL 

Les actuacions sobre l’espai lliure parteixen de la fragmentació del sòl. Fragmentar l’espai no ocupat 

permet caracteritzar-lo i diversificar-lo, adequant cada una de les parts a aquells usos que li seran 

propis: espais de lleure (parc urbà), zones d’estada (places), zones de jocs infantils, espais d’activitat per a 

gent gran, nous recorreguts (eixos peatonals) fins als espais comunitaris d’accés vinculats als accessos als 

edificis residencials, residencialització 

 

03. Diagnosi: ARQUITECTURA MONOLÍTICA Acció:FRAGMENTAR L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL 

Els grans blocs lineals no permeten el pas a través  barreres a la circulació i moviment de les persones.  

Enderrocar si  baixa qualitat de la construcció, patologies estructurals, rehabilitació massa costosa 

Renovació  fragmentació de l’edificació residencial, preservar la memòria històrica i el lligam dels 

habitants al barri, i alhora permet resoldre els problemes urbans generats per formes arquitectòniques 

monolítiques i fora d’escala.  

 

04. Diagnosi: MONOFUNCIONALITAT  Acció: INTENSIFICAR + DIVERSIFICAR 

 

05. Diagnosi: MANCA DE SERVEIS I EQUIPAMENTS Acció: REEQUIPAR 

 

06. Diagnosi: MORFOLOGIA RESIDENCIAL OBSOLETA  Acció: CANVI D’IMATGE RESIDENCIAL 

 

07. Diagnosi: MANCA D’IDENTITAT Acció: MONUMENTALITZAR + CARACTERITZAR 

Necessitat d’establir accions socials en paral·lel al projecte espacial  
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Factors determinants,  problemes Actuacions, objectius, solucions ACCIONS

1 la ciutat Manca de connectivitat (xarxa) amb la ciutat. Potenciar  els eixos estructurants de relació amb la ciutat 

Obrir noves vies, crear una xarxa nova de recorreguts peatonals i viaris
CONNECTAR

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.
GENERAR XARXA

Accessibilitat / transport públic Millora de l'accessibilitat: metro, bus, bus de barri CONNECTAR

Equipaments Introducció d'equipaments d'abast de ciutat, supralocal MONUMENTALITZAR

2 el barri Topografia accidentada
Garantir l'accessibilitat en cas de fort pendent: 

recorreguts adaptats, escales mecàniques, etc
CONNECTAR

Ordenació dels equipaments
Importància de la localització / emplaçament dels EQ i serveis dins el barri, 

influència i dimensió de l'EQ

GARANTIR la 

SUFICIÈNCIA

Potenciar els EQ que generen centralitat al barri INTENSIFICAR

Més dotacions i serveis INTENSIFICAR

Ordenació dels espais públics Forma i qualitat dels espais públics: VALORAR

espais de relació INTERCANVI

legibilitat CLAREDAT

diferenciació d'ambients: diversitat urbana DIVERSITAT

(poca) mixtura d'usos Garantir la diversitat d'usos, ordenances flexibles DIVERSITAT

Ordenació residencial monolítica Fragmentar, desdensificar FRAGMENTAR

Ordenació residencial: manca de diferenciació 

d'espais en PB residencial
Residencialització: caracterització de l'espai. Apropiació PB FRAGMENTAR

3 la reisdència Poca diversitat en els tipus d'habitatge introducció de programes diversos per a famílies diverses DIVERSIFICAR

Estat constructiu dels habitatges millores en façanes i cobertes: RENOVAR

aïllamemt tèrmic (estiu i hivern)

reparació de filtracions d'aigua

Espais d'accés als edificis residencals (hall) Fer visibles els accessos als edificis residencials. Renovacio dels vestíbuls 

d’accés 

RENOVAR + 

VISIBILITZAR

Dimensions mínimes dels habitatges Redimensionat dels habitatges: normalment ampliació RENOVAR

Accessibilitat Adequar els habitatges per tal de garanir-ne l'accessibilitat: instal·lació 

d'ascensors i rampes d'accés als edificis

RENOVAR

ESCALES DE 

L'ESPAI

EL PROJECTE DE LA PERIFÈRIA
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NIVELL D'INTERVENCIÓ ÀREES D'INTERVENCIÓ ACCIONS BÀSIQUES

1 RENOVACIÓ URBANA LLEUGERA connectivitat barri millora de les connexions locals

sobre la urbanització de l'espai públic millora i ampliació de la xarxa de transport públic: introducció del transport ecològic: tramvia

sobre els equipaments espai públic urbà requalificació dels espais exteriors: generació/creació de recorreguts

reurbanització: pavimentació, vegetació, renovació de la il·luminació

places amb diversitat d'usos i activitats

recorreguts segurs

peatonalització, priorització de vianants

recollida pneumàtica de residus

renovació de xarxes de serveis: clavegueram, enllumenat

equipaments i dotacions definició d'àrees d'aparcament. Construcció d'aparcament soterrat

millora de l'accessibilitat als equipaments

adequació dels equipaments als espais urbans

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

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

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

2 RENOVACIÓ URBANA MITJANA accessibilitat barri eliminar culs de sac, canvis puntuals en l'estructura viària

sobre la parcel·la transport públic

sobre l'edificació espai públic urbà petita reestructuració de l'espai públic ex: definició de noves places

intervencions en la urbanització

usos canvi en l'esquema i estructura d'usos 

equipaments i dotacions implantació d'equipaments urbans com a nous pols d'atracció

millora de l'accessibilitat i adequació dels equipaments als espais urbans

repartiment equilibrat dels equipaments

edificació residencial

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

patologies)

introducció de varietat tipològica

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

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

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

habitants programes de formació / inserció laboral

3 RENOVACIÓ URBANA GLOBAL accessibilitat barri millora de les connexions a la infraestructura general

sobre el sòl previsió de nous accessos al barri des de la infraestructura general

espai públic urbà canvi en l'estructura i el sistema d'espais lliures

usos introducció de diversitat d'usos: descentralització dels serveis

equipaments i dotacions enderroc i reconstrucció d'elements 

construcció d'equipaments i dotacions (allà on no n'hi havia)

edificació residencial enderroc i reconstrucció d'elements 

introducció de varietat tipològica

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

millora de l'habitabilitat: dimensions dels habitatges

habitants Programes de formació / inserció laboral



Carme Estany Blázquez 

Tutora: Pilar García Almirall 

Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana  

Presentació de tesi  30 de gener de 2014 

Del paquet d’habitatges al projecte de ciutat 
Estratègies per a la recuperació urbana dels polígons de Barcelona 
  


