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Els que no surten a la foto, protagonistes autèntics. Fòrum Republicà 
d’Urbanisme, el FRU (2014). Volem convidar-vos a interessar-vos. En pantalla 
twitter (@urb_republica ) bloc (Fru-Urbanisme Rep ) mail 
urbanisme@esquerrabcn.cat  
 
Aquest FRU seria l'equivalent a les "Letters to the Mayor" que ens explicava 
l'Eva Franch el passat dijous en les jornades de Síntesi del Congrés. 
 
Quina seria idea central? Una paraula; Equilibri . Urb. Social ha de reequilibrar. 
 
 
Reequilibrar 
 
Fer ciutat és buscar equilibri. Roma, Campus Martius (extramurs, Teatre de 
Pompeu, + Cèsar, August incorpora). Londres, City & Westminster, París, 
Boulogne & Vincennes. A Barcelona Ildefons Cerdà. Tibant cal al Nord. 
(urbanisme social; ciutat de progrés, higiènica, igualitària, social, no va renyida 
amb la creació d’una gran capital plena de talent i oportunitats). 
 
No és el cas de la ciutat jardí d’Ebenezer Howard i deixebles, buscaven un 
urbanisme social però no a través d’equilibri a la gran ciutat, essent odiadors de 
la ciutat (city-haters). Distorsió grotesca, urbanitzacions i als suburbis de les 
grans aglomeracions modernes.  
 
Pren força amb Barcelona olímpica, Maragall portant el centre a la perifèria, 
creant nous eixos i arrodonint espais on la ciutat havia deixat caps sense lligar. 
Les rondes i les quatre àrees olímpiques, l’obertura al mar i la connexió amb 
Collserola són, de fet, això; Equilibrar, a partir de tres principis rectors; 
 

1. Tot ha de ser ciutat. Centre i perifèria alhora, amb densitat humana i 
mixtura d’usos. La ciutat com a xarxa.  

2. Èxit compartit. La igualtat passa pel progrés. Públic i privat han de 
col·laborar per administrar l’èxit i evitar la creació de guetos. 

3. Capitalitat. Amb oportunitats i infraestructures de rang internacional. 
Amb impacte a tot arreu. 

 
Això es tradueix en dues dimensions, una de macro, i en una dimensió interior, 
micro, accions de cirurgia o fins i tot de microcirurgia,("les petites accions ho 
canvien tot" com proposava François Ascher) adreçades a preservar la 
convivència. Que és una modalitat d’equilibri, de les més importants! Fer 
conviure veïns i turistes, gent gran i gent jove, allò públic i allò privat, espai 



públic i concessions, vehicles i vianants, modernitat i patrimoni, habitatges i 
comerços i oficines, lloguer i venda,...  
 
A ERC, podem presumir d’una llarga tradició en l’urbanisme micro, de 
convivència; la pacificació de carrers a Gràcia, els mercats, la xarxa ortogonal, 
el bicing, els carrils-bici... Preservar ciutat densa, de mixtura d’usos, amb 
edificis nous i vells, ciutat plural i viva que defensava Jane Jacobs. Tot lligat 
amb processos participatius reals i no populistes, com descriuen els sociòlegs 
Donald Appleyard i la Sherry Arnstein, per tal que aquests conceptes es 
materialitzin. (quasi coetanis) 
 
Ara mateix ens trobem en un moment clau, perquè els riscos de trencar aquest 
model són enormes. Això ja es va detectar en l’època Trias i s’ha accentuat en 
els primers anys de Colau. Cal tenir receptes. De tot això us en parlarà més el 
nostre Regidor portaveu, en Jordi Coronas. Jo em centraré més en la dimensió 
macro, la metropolitana. Com equilibrar socialment? Mirem el plànol. 
 
 
Bascular cap al Nord  
 
La metròpoli s’inclina per defecte cap al Sud i l’Oest, seguint l’eix de la 
Diagonal, i oblida la banda Nord, que s’enfila per la Meridiana cap la desigualtat 
i el risc d'exclusió. Absoluta prioritat a triangle entre Besòs, 22@ i nus Trinitat. 
 
La Sagrera; gran peça urbana de primera importància. Nus ferroviari de llarga 
distància, també de Rodalies i de metro i autobús, a més de concentrar una 
activitat comercial, habitatge i serveis que ara potser ni tan sols imaginem.  
 
A la banda de ponent, Barcelona compta amb equipaments de primer nivell 
internacional, dels que atrauen capitals i talent i empresa, dels que 
competeixen a nivell europeu. La llista és impressionant; Sants, la Fira i Fira 
2000, l’Anella Olímpica, les universitats de Pedralbes, la Politècnica, el Camp 
Nou, l’Espanyol, el port, la Zona Franca, l’aeroport...  
 
En canvi a la banda nord, la Sagrera serà l’únic pol de rang europeu que 
dinamitzarà la zona. A l’activitat estrictament econòmica s’hi podria sumar un 
eix de lleure i patrimoni, resseguint l’antic Rec Comtal, tot allargant el corredor 
verd i oferint un itinerari de passeig des del Parc de  la Ciutadella fins al nus de 
la Trinitat.  
 
El Barcelonès Nord és la gran assignatura pendent de l’àmbit metropolità. 
Dissortadament, des del pla Cerdà queda demostrat que, malgrat la voluntat 
que hi podem de compensar la ciutat cap al Besòs, la ciutat no es tornarà a 
equilibrar tota sola. Cal un impuls decidit de l’administració, a través de la 
planificació i de l’urbanisme social –entès en el seu sentit més estratègic. Cal 
pensar, dissenyar, fer càlculs i elaborar mesures des del govern de la ciutat i 
des de l’AMB. De moment, no hi ha res en peu. 
 
L’any 2015, tot just encetada la legislatura, vam presentar un pla de Barcelona 
Nord que volia transformar la zona cooperant amb altres municipis, tot 



condicionant la llera del Besòs, rellançant polígons industrials, invertint en 
barris residencials i promovent instal·lacions de primer nivell. El pla va ser 
aprovat, però no com a mesura de govern, i per tant només amb caràcter 
indicatiu. Una part del projecte va ser recollida després en el pla de barris 
vigent, sobretot en matèria de millora vial i inversions en habitatge. 
 
Però l’essència de la proposta, encara pendent. Seria bo no renunciar a 
l’ambició, i pensar com a la banda del Besòs, la ciutat metropolitana podria 
comptar amb una universitat tecnològica, centres empresarials, àrees 
d’indústria verda i nous pols de valor afegit.  
 
Arrodonir ciutat; la Ronda de les Persones 
 
Cal equilibrar basculant cap al Nord, com dèiem; l’altre equilibri que cal és el 
d’escampar el centre per tot arreu. Entenem que una manera intel·ligent de fer-
ho seria potenciar l’anella vital sobre la qual se sustentat sistema metropolità. 
Ajudaria a combatre la radialitat que Cerdà també va provar de trencar (sempre 
tornem al geni ordenador). I a connectar la Barcelona perimetral. 
 
La Barcelona olímpica ens va deixar les Rondes, sovint massa estretes, amb 
un problema enorme; només són per trànsit rodat. Per això l’any 2014 vam 
llençar la idea de la Ronda de les Persones. La idea era afegir altres funcions a 
aquesta anella vital; lleure, esport, indústria, transport públic i dinamització 
econòmica. Una anella verda que resolgués la frontera, de vegades física, a 
banda i banda de la via ràpida. Seria el nostre “Abajo las murallas!”. 
 
Si els Jocs olímpics van omplir les Rondes de cotxes, ara ens toca buidar-les 
de cotxes i portar-hi persones. Com? Sobretot, amb les rondes del transport 
públic. També altres idees; circumval·lació per bicicletes i vianants. Dotar de 
vida les àrees grises periurbanes, ocupades per vies fèrries obsoletes o 
transicions inacabades (ciutat difosa de HG Wells o Zwischenstadt de Thomas 
Sieverts).  
 
En la banda del litoral, aquesta demanda és ciència-ficció; no hi ha manera 
humana de moure’s per la costa en transport públic entre Castelldefels i 
Montgat, talls insalvables al Llobregat i el Besòs, i de forma notable tot al llarg 
del port. Ni una trista línia ortogonal de bus. Fa uns anys, el projecte de Xavier 
Trias per al Morrot, batejat com a Blau@Ictinia, encertava la ubicació però no el 
model (si hagués defugit l’alt stànding especulatiu, potser la crisi no se l’hagués 
endut per davant). En tot cas, la part costanera de Montjuïc és un dels punts 
més desafortunats, més desconnectats i més inacabats de la ciutat, i queda 
pendent trobar-hi solució.  
 
En l’arc superior, els barris de muntanya, els grans oblidats, 400.000 a la 
frontera. I sobretot, la línia 9-10. L10 a Zona Franca encaminada, gràcies a 
pressió d’ERC. Però lamentable de Zona Universitària fins a Sagrera; tram 
central, el més barceloní i el que fa que la línia tingui sentit. L’acabament de 
TOTA la L9-10 és una urgència metropolitana. La funció de cohesió social 
s’entendrà quan es pugui viatjar de Bon Pastor a les Facultats d’Enginyeria en 
20 mins, o de l’aeroport a la Vall d’Hebron en 35 mins.  



 
Posats a marcar preferències, el tros fins a Sarrià. A banda de les necessitats 
del districte (reduir cotxes, infradotat de metro), la lògica intermodal atorgaria 
un valor metropolità de primera. Sarrià, l’enllaç directe entre el Baix Llobregat i 
el Vallès. Principal nexe d’unió entre les dues comarques més dinàmiques i 
amb més projecció de Catalunya. 
 
En conjunt, diguem-ho clar, cal urbanisme social; un pla per al futur de la Bcn 
metropolitana. Obvi; cal superar el PGM del 1976 i enllestir un Pla Director 
Urbanístic, encara avui en debat (etern). Potser discrepareu del que us he 
comentat, segur que teniu aportacions millors, però no podem esperar més a 
elaborar un pla ambiciós que reequilibri Barcelona. Perquè a més, els grnas 
canvis sempre coincideixen amb moments sociopolítics. Cal aprofitar, i 
nosaltres no renunciem a aportar visió estratègica. Segur que entronca poc o 
molt amb la feina que esteu fent tants i tants professionals. 
 
Més enllà de coincidències més grans o petites, és evident que ERC té projecte 
per Bcn; una proposta de gent que creiem fermament en l’urbanisme social. 
Com els arquitectes, no volem deixar de somniar. Creiem que un millor espai, 
un espai urbà, és possible. I com els arquitectes, hem tingut molt clar que 
havíem d’agafar paper i llapis i començar a projectar. Com Picasso, inspiració 
arriba treballant. Tot treballant, hem arribat a les conclusions que us he 
explicat. Seria un gran privilegi comptar amb la vostra intel·ligència per millorar-
lo molt més i avançar cap a la Barcelona que volem. 
 
 
  



URBANISME SOCIAL A BARCELONA (iII) 
 
Conferència al COAC, 29 de Novembre de 2016 
 
Jordi Coronas, regidor portaveu del grup d’ERC a Barcelona 
 
Des d’ERC podem presumir d’una llarga tradició d’urbanisme micro. Hem estat 
molt propositius tant els anys que vam ser a govern, com els que hem estat i 
estem a l’oposició. Però podem parlar de propostes com el Bicing, la xarxa 
ortogonal de bus, la superilla de Gràcia o tota la feina feta en matèria de 
Paisatge Urbà. 

Avui em vull centrar en 3 temes que creiem que són prioritaris per a la ciutat. 
En concret parlaré de Mobilitat, Habitatge i Patrimoni . Tres elements claus 
per a obtenir l’equilibri a la ciutat. 

 

MOBILITAT 

Abans de tot, m’agradaria exposar-vos algunes dades que són molt rellevants 

o CONTAMINACIÓ . Segons dades de la OMS moren de manera 
prematura 3.500 persones cada any a causa de la contaminació. 

o SOROLL . El 50% de la ciutadania a BCN ha de suportar +65 
Dba.  

o SEGURETAT VIAL . Cada cop tenim més elements a l’espai 
públic (vianants, bicicletes, vehicles de Mobilitat Personal, Motos, 
Cotxes, Camions, Autocars, Taxis, Busos...). Un exemple: a la 
Dreta de l’Eixample hi ha 35 persones lesionades per aquest 
concepte per quilòmetre i any.  

o CANVI CLIMÀTIC.  Necessitem cobrir de verd part del negre de 
l’asfalt a la ciutat. Si a l’augment de temperatura producte del 
canvi climàtic, tenim en compte que a la ciutat es genera una 
bombolla o illa de calor 4 ó 5 graus superiors, hem de preparar la 
ciutat per contra restar aquest augment. 

o ALLIBERAMENT D’ESPAI.  Per reduir el nombre de vehicles a la 
ciutat. Segons PMU hem de treure entre 100 i 150 mil cotxes de 
la ciutat amb un horitzó 2018. I de passada això ha de significar 
recuperar espai públic per a usos ciutadans 

o CANVI MODEL DE MOBILITAT.  La xarxa de bus ortogonal, la 
xarxa de carrils bici i la millora de qualitat per a vianants en moltes 
vies de la ciutat han estat una millora evident. Ens falta el més 
important: reduir el trànsit a la ciutat i en aquest punt suspenem 
estrepitosament. 

 



LES DADES SÓN ACLAPARADORES. TENIM UNA CIUTAT MALALTA I 
CALEN SOLUCIONS IMPORTANTS 

LES SUPERILLES SÓN PART DE LA SOLUCIÓ A TOTS AQUEST S 
PROBLEMES 

- ERC hem estat i som defensors de les Superilles, des de la que vam 
implementar l’any 2005 a Gràcia, passant pel nostre vot favorable al 
PMU i fins avui. 

- Ara bé, vist el que ha passat i està passant a Poblenou, ERC ens 
desmarquem d’aquesta manera d’implementar el model. D’esquenes als 
veïns i veïnes, sense la informació prèvia i la participació que calia. I 
posant en risc un dels projectes més importants de transformació urbana 
que tenim per endavant. 

- Superilles Sí, Superilla de Poblenou així No. 
- Concepte Eixample Cerdà (4 imatges) 
- Amb les Superilles podem millorar tots els indicadors negatius que us he 

citat al començament. Alguns dels quals podeu veure en aquesta 
imatge. 

- Cal fer una bona implementació. Poblenou no és un bon exemple però 
cal aixecar el focus 

- Qualsevol intervenció urbanística ha de servir per millorar la ciutat en 
global, sabem que això algú dirà que perjudica en algun detall als 
residents (perimetrals) però alhora es beneficien de tenir zona pacificada 
només girar la cantonada 

- PROMOCIÓ ECONÒMICA A CURT I A LLARG TERMINI. Allà on s’han 
implementat les superilles, el comerç ha revifat de manera molt 
important (Gràcia o el Born en són clars exemples, encara que som 
conscients que la trama urbana és diferent). 

- Si ho acompanyem de plans d’usos podem garantir un augment del 
comerç de proximitat. També es reactivaria l’obra pública així com el 
sector de la rehabilitació si hi posem les mesures necessàries per a que 
això succeeixi. 

- Cal planificar quines s’han de fer primer, cal definir processos 
participatius, cal passar del model teòric a l’especifitat de cada lloc 
(tenint en compte els usos, espais, buits, passatges, parades de metro, 
etc) 

- Cal un PACTE DE CIUTAT i un Pla de Desplegament amb calendari, 
inversions i fórmules d’implantació. Les Superilles han de servir per a 
que passin coses allà on s’implanten. 

 

  



- Pla contra la contaminació de l’aire. Positiu però insuficient 
o BUS: Cal acabar amb desplegament xarxa ortogonal i planificar 

una bona xarxa complementària de bus 
o METRO: L10 a Zona Franca i també L9 fins a Sarrià (connexió 

Vallès-Baix Llobregat) – com ha dit l’Alfred abans 
o RODALIES: falta xarxa (infraestructura). Comparativa amb Berlin i 

Madrid 
Ara l’estat ofereix un nou Pla quan només ha desplegat el 5% del 
Pla anterior 
Avançar Jornada 17/12/16 

o BUS INTERURBÀ. Contemplar accés fins a Sagrera i Glòries amb 
reforma Meridiana + HUB Diagonal 

o PARK & RIDES a l’entrada de la ciutat, vinculats a estacions 
FFCC, pàrquing de la T2, Ciutat Esportiva Barça, etc... 

o VEHICLE ELÈCTRIC. Comparativa amb Amsterdam i Copenhage 
+ Noves tendències concessionaris + Car Sharing elèctric 
polígons + bicicleta elèctrica  



HABITATGE 

BCN pateix una nova bombolla immobiliària. 

Els lloguers han incrementat un 18% en el darrer any i arribem al nivell pre-
crisi, amb la perspectiva de seguir incrementant. 

Encara no ens hem recuperat de la crisi i aquesta nova bombolla arriba en el 
pitjor moment. 

Accentuarà molt la fractura a la ciutat i les desigualtats 

Provocarà elitització i moltes persones hauran de marxar dels seus barris i, 
segurament, de la ciutat 

Culpables: HUTs, sobretot els il·legals, Manca d’un bon parc d’habitatge públic 
de lloguer, tipus d’interès baixos i fons d’inversió i especulació. 

L’habitatge s’ha convertit en un producte financer de primer ordre 

 

El Pla d’Habitatge  elaborat pel govern, és un bon pla 

Si d’una cosa en saben i tenen ben treballada és precisament d’Habitatge 

Ara bé, aquest pla no passarà de ser un pla, si no s’hi aboquen recursos i es 
corregeixen alguns mals vicis adquirits 

 

PROPOSTES 

- Crear un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer, ben di stribuït i de 
caràcter metropolità (no volem Barris perifèrics-Ba nlieues) – 
MÀXIMA PRIORITAT- 

o 25% de la inversió anual  ha d’anar destinada a Habitatge +100 
M€ 

o Recuperar sòl públic 
o BCN Ciutat de Tempteig i Retracte 

� Creació d’Àrees preferents de tempteig i retracte (MPGM) 
� Prioritzar la propietat vertical (edificis sencers i solars) 

contra els especuladors 
� Prioritzar zones amb menys % d’habitatge públic per evitar 

guettos 
� I prioritzar pisos amb llicència HUT?) 

o Cooperatives?  Amb garanties i obert a tothom 
o Tancament HUTs il·legals  (Pla de xoc) 



o Bossa interveïnal d’habitatge. Intercanvis d’habitatge entre 
veïns del barri amb diverses necessitats 
 

- Aquest Parc Públic ha de ser metropolità  
o ALTA DENSITAT URBANA. Ara 18.000 hab/km2. Post Sagrera i 

Marina 21.000 hab/km2. Exemple: Manhattan té 23.000. Cal 
posar límits o els serveis públics no podran servir bé a la 
ciutadania amb una densitat tan elevada. 

o La densitat a la ciutat és positiva, però tot té un límit. 
 

- PDU: Clau d’habitatge no variable  (que no es pugui substituir per 
oficines, hotels, etc...) 
 

- Rehabilitació . Àrees especials amb subvenció segons renda 
o Seguretat 
o Energia 
o Terrats verds 
o Autoproducció energètica (Operador d’Energia Municipal) 
o Introduir mesures d’incentiu fiscal, també en les noves 

construccions, per temes com l’estalvi energètic, aïllament, etc. 

 

RECALCAR 

- Recuperar Sòl Públic 
- Destinar un 25% capacitat inversió ajuntament 
- BCN ciutat de tempteig i retracte 
- Rehabilitació 

 

PATRIMONI 

 

Tenim un problema.  S’estan fent malbé molts elements de la ciutat perquè 
l’Ajuntament no pren les mesures necessàries 

Comissió mixta  no fixa criteris únics. Cada districte fa la guerra pel seu 
compte 

No es tracta de jutjar als tècnics, sinó de resoldre un problema que és 
estructural  

o Casa Burés 
o Masia de ca l’Estruch 



o La Carboneria 
o Arc medieval al costat del COAC 
o Galeria Prats 
o Entrada Metro Passeig de Gràcia 
o Cases dels Periodistes 
o Palau Desvalls o del Marquès d’Alfarràs (comparar amb 

adquisicions Can Seixanta, el Borsí o la Magòria) 
o Hem fet coses bé com la protecció de les casetes de Vallcarca 
o També l’Arquitectura moderna té patrimoni que cal protegir, com 

l’Edifici Frègoli de l’Esteve Bonell o el Flash-Flash dels arquitectes 
Correa i Milà i del fotògraf Leopoldo Pomés, del qual fa uns dies 
en teníeu una extensió aquí a sota 

 

- El catàleg de Patrimoni és incomplet 
- Hi ha edificis i elements no catalogats que mereixen protecció (Cases 

Periodistes p.ex.) 
- Cal una mesura preventiva (Ordenança, Pla Especial,....) per elements 

d’una determinada antiguitat (+80 anys?) per a edificis, elements i 
jardins 
NO ES POT CATALOGAR EL QUE NO ES VEU 

- Proposta Barcelona Ciutat Patrimoni ha d’anar acompanyada de 
mesures contundents o serà un simple brindis al sol 

-  

PROPOSTA 

- Creació de l’Institut de Patrimoni de Barcelona, Or ganisme 
autònom, amb veu pròpia i no subsidiari d’altres òr gans 
municipals. Amb capacitat de decisió. I amb dotació  pressupostària 
i recursos humans. 

- No volem que el dret urbanístic passi gairebé sempr e pel damunt 
del dret del Patrimoni (El dret a l’aprofitament ur banístic és un dret 
personal i el dret al Patrimoni és un dret col·lect iu) 

- En el moment de la seva creació cal tenir en compte  que ha de ser 
interdisciplinar (arquitectes, arqueòlegs, historia dors, etc...) Per 
exemple, en el cas de l’arquitectura cal establir v incles i 
complicitats amb el COAC. 

- Exemple: Inst. Paisatge Urbà. Des que existeix s’ha n desenvolupat 
ordenances i s’hi ha abocat recursos per garantir u n ús adequat de 
l’espai públic en termes de paisatge urbà 
 

On ubiquem el Nou Inst. Mpal. De Patrimoni? 



- Proposem que aquest Institut s’ubiqui al Palau del Laberint i que es faci 
la rehabilitació que ja està projectada des del mandat anterior. 

- No és casual que triem aquest indret. Primer que l’espai ho permet per 
superfície i ús. Segon perquè exemplifica la situació del Patrimoni de la 
ciutat ara mateix, on tenim peces de titularitat pública en un estat 
deplorable, mentre seguim invertint en la compra de nous edificis per a 
salvar-los. 

Vincle amb l’Escola de Jardineria 

- Conservar i impulsar l’Escola de Jardineria de Parcs i Jardins, dedicada 
a professionals externs i referent a nivell europeu, això com la interna de 
Parcs i Jardins. 

- Potser no tots coneixeu aquesta escola, us recomani visitar-la i també la 
seva biblioteca que és una de les més completes en aquest àmbit. 

- Els jardins també són patrimoni i aquí, en aquest indret, aquesta 
proposta pren tot el sentit del món.  

- És un lloc on el Palau i els Jardins es fonen per crear un espai amb un 
valor patrimonial únic 

Espai d’ús ciutadà 

- Que es pugui visitar 
- Que s’integri amb els jardins del Laberint 
- Que s’integri als circuits culturals de la ciutat (Mercè, Grec, Festival de 

Jazz, etc) 

TANCAMENT 

- En definitiva, quan parlem d’urbanisme social, ho fem per recuperar la 
seva essència. Allò per a què l’urbanisme serveix. Una eina al servei de 
la ciutat, de la ciutadania i on, més enllà de canviar els espais, serveix 
per a fer una ciutat més pròspera, més humana, més saludable, més 
creativa.... En definitiva, una ciutat millor. MOLTES GRÀCIES 


