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LLUÍS CANTALLOPS, NIANUEL RIBAS, ESTAXISLALI ROCA 

EL PLA DEL MARGE DRET DEL BESOS A SANT ADRIA 

1. Introducció 

El territori del marge dret del riu Besos situat dins 
els límits municipals de Sant Adria havia estat 
sempre una zona d'horta relativament despoblada, 
que acompanyava les terres ve'ines de Sant Marti 
de Provencals i Poblenou, avui municipi de Bar- 
celona, en la mateixa historia geologica i després 
agraria. 

En una extensa faixa d'aproximadament mil metres, 
paral.lela a la línia de costa actual, els antics 
terrenys de I'ager provincialis de Sant Marti van 
anar-se acreixent amb els diposits al.luvials del 
Besos i amb les sorres marines de més llunyana 
procedencia, sempre seguint corrents de nord a 
sud, de manera que la línia de costa ha avancat 
cap al mar d'un quilometre només en el període de 
nou-cents anys. 

Els territoris del marge dret del Besos que perta- 
nyen al municipi de Sant Adria havien estat terrenys 
agraris de bona producció, facilment regables, que 
donaven, d'una banda, a la llera del riu i d'altra als 
extensos sorrals de la platja, sempre en procés de 
créixer i reconvertir-se després, a través d'un pe- 
ríode intermedi de maresmes i llacunes. 

També, com en els territoris ve'ins de Barcelona, 
aquest ampli i despoblat f ront de mar, en co- 
mencar el segle passat va servir com a sol disponi- 
ble per a moltes operacions considerades nocives 
o, si més no, incomodes per a la vida quotidiana 
dels nuclis urbans propers: primer, cementiri, ins- 
tal.lacions militars, ferrocarril i abocadors de solids 
i de líquids; després, ja en aquest segle, centrals 
energetiques, cremadors d'escombraries i depura- 
dores d'aigües residuals. 

El territori del marge dret del Besos va rebre, cap 
al comencament del segle, les instal.lacions de la 
central termica de producció d'energia electrica de 
la Catalana, que van generar una colonia de cases 
edificades seguint línies urbanístiques de tracat 
radioconcentric. Més tard, en comencar la segona 
meitat del segle, la immigració massiva d'aquells 

anys va utilitzar les arees contigües a la platja com 
a res nullius, és a dir, com a terreny de ningú per a 
instal.lar-hi poblats infraurbans de barraques (el 
Camp de la Bota, per exemple) que després, en 
una operació urgent de housing, hom va traslladar 
més endins. Així naixien els dos nuclis del barri de 
la Mina (primera i segona fase), al redó"se1s quals 
s'hi forma també una incipient zona industrial (zona 
industrial de la Mina). 

Paral.lelament, la construcció del barri barceloní 
del sud-oest del Besos i I'obertura del carrer de 
Guipúscoa com a alternativa de I'antiga entrada 
pel carrer dels Almogavers va tenir incidencia 
sobre el territori veí de Sant Adria en I'anomenat 
barri del Besos, que es consolida en paral4el a la 
construcció de I'autopista en el darrer tram de la 
Gran Via. 

L'últim episodi d'aquesta breu historia ha estat la 
construcció de la Ronda Litoral en el seu tram 
paral4el al riu, el qual ve a reforcar la barrera ja 
existent de la línia ferroviaria. Aquesta línia era, ini- 
cialment, d'enllac entre la de la costa i la interior 
de Granollers i Sant Celoni. Avui, és una línia d'in- 
tensa circulació, un cop suprimit el tram ferroviari 
costaner del Poblenou. 

La historia del planejament ha estat, contrariament, 
generosa amb aquest territori. El Pla Cerda I'asse- 
nyalava com el gran parc del Besos que limitava 
IIEixample pel nord-est; i els successius planejaments 
van anar enxiquint les generoses -i alhora gratu'ites- 
previsions del Pla Cerda, pero sempre amb la cons- 
ciencia residual d'aquell primer parc i otorgant-li així 
un valor de posició important en un extrem dels 
extensíssims horts i vinyet de Barcelona. 

La desgraciada historia recent d'aquest territori 
-que a grans trets és la de tota la costa nord-oest 
de Barcelona- ha abocat en una estructura i una 
morfologia urbanes absolutament d'al~luvió, que és 
tant com dir sense coordinació ni unitat. Una ocu- 
pació del sol desestructurada havia de donar lloc a 
un conjunt d'entitats d'escassa qualitat urbanística i 
alhora de molt precaria qualitat de vida. 



- - Malgrat que s'han desenvolu- 
Figura 1. L'estat actual 
-- - 

pat aquestes importants actua- 
tions sectorials, el territori del 
marge dret del Besos continua 
essent un entorn urba frag- 
mentat per les grans infras- 
tructures que el travessen. Els 
grans eixos de comunicació 
aporten una important accessi- 
bilitat al territori pero també el 
f raccionen i interrompen la 
continu'itat urbana. 

Al marge dret del Besos, en 
una extensió de 174  Ha (la mei- 
tat de la superfície del terme 
municipal), hi viuen 18 .100  
dels 34.000 habitants de Sant 
Adria. La Catalana, la Mina (pri- 
mera i segona fase) i el Besos 
són nuclis densament habitats, 
sobretot en el cas de la Mina. 
La resta dels terrenys, a banda 
de la zona industrial de la Mina, 
són ocupats per equipaments i 
viaris. És a dir, que al costat o 
entremig dels nuclis funcionals 
es troben enormes extensions 
de sol d'equipament, a I'abast 
de totes les iniciatives que s'hi 
atreveixin. 

En el decenni dels vuitanta IIAjuntament, amb la 
col.laboraciÓ de les administracions central, auto 
nomica i metropolitana, va desenvolupar una 
important actuació urbanística al marge esquerre 
del riu Besos. Aquesta actuació ha transformat allo 
que era un suburbi marginal i desballestat en un 
territori urba habitable. Al marge dret també s'ha 
iniciat un important procés de transformació urba- 
nística amb la construcció d'un nou parc urba 
(Parc del Besos), la rehabilitació dels habitatges 
del conegut barri de la Mina, I'entrada en servei 
d'un nou aparcament subterrani amb capacitat per 
a 600  automobils i I'execució de nous equipaments 
i serveis urbans (figura 1). 

És precisament aquest fet -al costat de la vida 
urbana no integrada als nuclis existents- el que 
constitueix el segon gran repte urbanístic. No es 
tracta únicament de refer, de recosir, dlintegrar el 
poblament existent, sinó que cal encara defensar 
el territori del perill de noves iniciatives, obviament 
en mans d'operadors privats, que si estiguessin 
mancades d'una programació global només servi- 
rien per augmentar la desintegració territorial exis- 
tent avui. 

El tercer repte, ja ho hem dit, es el de superar els 
traumes infligits al territori per les grans infrastruc- 
tures que el solquen: la via del ferrocarril, I'autopis- 



ta A-19 i la recent i inadequada 
disposició de la vial i tat que Figura 2. Les infrastructures i els serveis tecnics: estat actual 

correSDon a la Ronda Litoral 
(figura 2). 

Així doncs, la suma d'aquests 
tres reptes ha estat motiu d'un 
pla especial al qual se li ha 
demanat conjuminar les solu- 
cions en tres fronts diferents. I 
sobre tots ells, I'exigencia urba- 
na i metropolitana d'integrar el 
marge dret del Besos al seu 
munic ip i  i al con junt  de la 
conurbació barcelonina, a la 
qual, indiscutiblement, també 
pertany. 

Creiem que aixo és possible. 
Intencionadament hem portat 
els raonaments histor ics en 
paral.lel amb els territoris veins 
del terme municipal de Barce- 
lona. Seguint el paral.lelisme 
creiem que Sant Adria es pot 
beneficiar de I'empenta amb 
que Barcelona ha afrontat -cer- 
tament amb més mitjans, pero 
potser també amb dificultats 
més arrelades- les contradic- 
cions que n'havien fet una ciutat 
d'esquena al mar en el darrers 
dos-cents cinquanta anys. 

Els grans eixos de comunicació, malgrat haver trin- 
xat el territori, han aportat una gran accessibilitat a 
la zona del marge dret del riu Besos. Aquesta nova 
accessibilitat, a I'escala de la Regió Metropolitana, 
no solament ha despertat I'interes dels operadors 
privats. També des del sector públic ens permet 
imaginar la possibilitat d'acabar amb la decaden- 
cia, la marginació i I'oblit d'aquest ambit territorial. 

D'una banda, Barcelona ens demostra que és pos- 
sible i de I'altra ens afavoreix amb realitats molt 
properes com són la prolongació del passeig 

Marítim i de la Diagonal -importants vies que con- 
vergeixen sobre el territori de Sant Adria-, a més 
d'una política global de rehabilitació específica del 
Poblenou i la recuperació de les seves platges. 

A través del coneixement dels treballs, estudis i 
projectes relacionats amb el marge dret del Besos 
es pot constatar que aquest ambit territorial és 
una de les zones urbanes ~~sens ib les~  que més han 
despertat I'interes de les administracions públiques 
i dels ciutadans. Les problematiques urbanística i 
social, tan estretament relacionades, no deixen 



indiferent ningú en I'objectiu d'aconseguir una 
transformació de I'entorn físic i convivencial que 
condueixi finalment a la millora de les condicions 
de vida dels ciutadans. L'Ajuntament de Sant Adria, 
les entitats metropolitanes, les institucions de la 
Generalitat de Catalunya, de I'Estat Espanyol i de 
la Comunitat Economica Europea han explicitat el 
seu interes en la transformació. 

L'Ajuntament ha practicat una extensa difusió dels 
objectius que persegueix en tots aquests organis- 
mes i institucions. 

La Secretaria General de Planificació i concertació 
Territorial del Ministeri dlObres Públiques i Trans- 
ports,  coneixedora del document Criteris, Ob- 
jectius i Solucions Generals, ha inclos, en els estu- 
dis sobre les grans operacions urbanes que es 
proposa donar suport en I'area de Barcelona, les 
propostes formulades per !'Ajuntament de Sant 
Adria com a co opera cio d1Estat. amb capacitat de 
configurar una carea de nova centralitatn. 

Una de les condicions que poden justificar el quali- 
ficatiu d'coperació d1Estat> a una gran actuació 
territorial és la implantació d1infrastructures1 espe- 
cialment de transport, d'ambit regional-nacional. 
Les obres en curs o les previsibles a curt termini 
són significatives perque atorguen a aquest ambit 
metropolita una situació privilegiada en el mapa 
d'accessibilitats i un efecte transformador de I'es- 
tructura i la qualitat ambiental de I'entorn. 

Pertanyen a aquest tipus d'obres, el tancament de 
la Ronda Litoral i el tractament dels marges del 
Besos fins a la gola, com a base d'una gran opera- 
ció de requalificació mediambiental que ha de per- 
metre la implantació d'un sistema de parcs. 

En I'estudi del Ministeri es constata que el territori 
del marge dret del Besos esta tesat per la seva 
posició de límit nord de IIEixample de Barcelona, 
afectat per la implantació de les grans infrastructu- 
res viaries i ferroviaries i condicionat per I'assenta- 
ment desconnectat i a vegades agressiu de barris 
residencials i instal.lacions industrials. La seva 

reordenació és imprescindible i cal aprofitar la 
nova situació de la trama viaria i I'empenta que 
suposen les grans actuacions de Barcelona sobre 
el front marítim, des de la Vila Olímpica al sector 
Diagonal-Prim. 

S'afirma explícitament que 
.les p r imeres  p ropos tes  formulades per  
IIAjuntament de Sant Adria en el document 
sobre la recuperació dels territoris del marge 
dret del Besos són suficientment expressives i 
concretes respecte al tipus d'actuacions que es 
necessari emprendre.. 

Segons I'estudi, la proposta de Sant Adria es con- 
sidera 

.una actuació urbanística important que cal ins- 
criure en el marc normal de la intervenció muni- 
cipal, i que solament cal que es produeixi la 
coordinació entre IIAjuntament i I1Administració 
central pel que fa a la compatibilitat del desen- 
volupament urba, les grans infrastructures i el 
tractament de la zona de costa.. 

El barri de la Mina cal que sigui 
.objecte d'un tractament de reordenació interna 
i d'integració en la trama urbana. L'existencia 
de grans implantacions industrials, ferroviaries 
(...) en decadencia i les propies "ferides" causa- 
des per les velles infrastructures o les noves 
obres exigeixen una total reurbanització~. 

2. Els objectius del planejament 

Pel que fa al primer dels reptes abans esmentats, 
és a dir la consolidació, la coordinació i I'estructu- 
ració dels nuclis residencials i industrials, molt pro- 
bablement caldra: 

a) Als nuclis del Besos, la Verneda, Can Picas i 
la Mina primera fase, rehabilitar els barris amb 
manteniment de les edificabilitats actuals legal- 
ment consolidades. 

b l  Al nucli de la Mina segona fase, definir amb 



urbanitat i equitat els criteris de rehabilitació 
urbanistica i social que hom jutja no apta per a 
oferir als seus habitants el nivell i qualitat de 
vida que el planejament mínimament es propo- 
sa donar. A la Mina primera fase, prosseguir la 
tasca de reforma i millora de I'habitat iniciada. 

C) Al nucli de la Catalana, caldra definir i harrno- 
citzar els nous usos residencials, comercials i 
d'oficines que el PGM permet, de manera que 
s'aprofitin complementariament les edificabili- 
tats per atorgar continuitat al teixit urba. 

d) A la Zona Industrial de la Mina, cal reconside- 
rar la seva situació de barrera sobre el mar, 
ara que ha desaparegut la centenaria barrera 
ferroviaria, de manera que, permetent fins i tot 
I'ampliació de la zona, aquesta es faci com a 
compensació dels oportuns retalls que la faran 
permeable cap al mar. 

Pel que fa al segon repte, és a dir les presumibles 
iniciatives d'operadors privats i públics sobre les 
vastes zones d'equipaments encara disponibles al 
llarg del riu, hom preveu: 

e) Proposar un esquema d'actuació més o 
menys lineal, des de I'autopista A-19 fins a les 
mateixes instal.lacions energetiques de la Cata- 
lana, que aprofiti I'interes de la iniciativa privada 
per oferir també millores viaries substancials 
per salvar les tantes vegades esmentades 
barreres viaries i ferroviaries. 

Pel que fa al tercer repte que presenta la vialitat 
avui existent, hom proposa: 

f) La creació de canals paisatgístics, visuals i 
de transit, que uneixin els nuclis habitats amb la 
ribera del riu i amb la vora del mar. 

Els darrers, pero no pas els menys valuosos dels 
objectius del plantejament que cal esmentar són 
els dos següents: 

g) Manteniment de la idea perenne de parc, 

complementant el parc avui existent al sec- 
tor amb un altre parc de ribera del marge es- 
querre. 

h) Proposta dlun port esportiu al costat de la 
boca del riu i sobre els terrenys avui ocupats 
per la central terrnica en una vasta operació 
paisatgística que repeteix, en aquest extrem 
septentrional de la platja, el que és el port olim- 
pic situat a I'extrem sud. Portant, pero, I1exigen- 
cia paisatgistica fins al punt de reservar la pri- 
mera línia de port (com al Portal de la Pau bar- 
celoni) per al públic en general, i allunyar aixi 
els punts d'amarratge cap a la barra o escullera 
endinsada en la mar. 

L'Ajuntament s'ha fixat com a objectiu prioritari la 
regeneració del marge dret del riu Besos, aprofitant 
el nou potencial de centralitat i accessibilitat, aixi 
com la proximitat del riu i del mar. Les línies electri- 
ques d'alta tensió, la central terrnica, el cremador de 
brossa i la depuradora d'aigua no han de continuar 
essent els elements més significatius del territori. 

Les característiques de I'ocupació del territori del 
marge dret del Besos a Sant Adria i els canvis que 
ha experimentat el conjunt del sistema urba metro- 
polita en el darrer decenni, prou explicitats, practi- 
cament obliguen a efectuar una reconsideració en 
profunditat de la qualificació urbanistica del sol que 
establi el Pla General Metro~olita. 

No es pot mantenir per més temps la situació 
actual del marge dret del Besos com a territori de 
marginalitat urbana on conflueixen aquells establi- 
ments que, com els cremadors dlescombraries, 
les depuradores, les centrals termiques i altres ins- 
tal.lacions, són necessaries per al funcionament de 
I'artefacte metropolita, pero que ningú no vol al 
seu voltant. 

No es tracta dleliminar radicalment la implantació 
d'aquests serveis tecnics, sinó de fer-10s compati- 
bles amb una millora substancial de I'entorn. Les 
modernes tecnologies ho permeten. D1altra banda, 
no és possible eradicar totalment les instal.lacions. 



Són raons d'estratègia de la política energètica de
l'Estat, com el Pla Energètic Nacional, que obliga a
la permanència de la central tèrmica; de racionali-
tat econòmica en la progressió de les inversions
urbanes, que obliga a mantenir i millorar la xarxa
de clavegueram i el sistema de tractament de les
aigües residuals que condiciona el lloc d'implanta-
ció de la depuradora metropolitana del Besòs; o
de solidaritat intermunicipal que dificulta el trasllat
del cremador d'escombraries.

Però el fet que el terme municipal de Sant Adrià
hagi d'assumir l'assentament d'aquests serveis tèc-
nics metropolitans, no vol dir que la seva presèn-
cia hagi d'hipotecar sine die la transformació urba-
nística del marge dret del Besòs.

Cada un d'aquests temes específics, així com les
expectatives generades per la nova accessibilitat
que ha assolit el territori a partir de l'entrada en
servei de la Ronda Litoral, connectada a la xarxa
arterial viària metropolitana, fonamentalment, la
necessitat imperiosa d'aconseguir una transforma-
ció qualitativa dels barris de la Mina, la Catalana i
el Besòs que permeti una millora substantiva de la
situació social d'aquest barris, són raons de prou
pes per a la modificació del Pla General.

3. Les actuacions

Com hem dit, a Sant Adrià, el marge dret del
Besòs és en l'actualitat un territori sense altra fun-
ció metropolitana que la d'acollir els serveis tèc-
nics que són rebutjats per altres zones urbanes
més evolucionades. És, a més a més, un territori
trinxat per les infrastructures. Finalment, la conti-
nuïtat urbana és també difícil per la banda del riu
Besòs.

Les actuacions proposades tenen per objecte
superar aquests inconvenients per tal d'aconseguir
un desenvolupament harmònic i equilibrat que per-
meti incorporar l'àmbit del pla al sistema urbà
metropolità i integrar el sector a la vida urbana dels
barris confrontants sense solució de continuïtat.

El gran port esportiu i de lleure podria ser l'equipa-
ment metropolità diferenciador (figura 3). El parc
de Ribera del Besòs podria ser l'espai d'atractiu
local. Al barri de la Catalana, un centre comercial i
de lleure podria ser l'element construït que ajudaria
a superar les barreres del ferrocarril i de l'autopis-
ta i que possibilitaria la continuïtat urbana, avui
interrompuda. L'accessibilitat pel transport públic
podria permetre millorar amb la proposta d'una
nova situació de l'estació del ferrocarril. La redistri-
bució de l'habitatge podria permetre l'alleujament
de la densitat de les zones residencials més con-
flictives i garantir la relació dels barris existents
entre ells i els de nova creació.

Figura 3. EI port esportiu: els grans eixos de
composició formal

Caldrà, però, que totes aquestes propostes de
caràcter general s'exposin de forma més detallada.
L'operació és complexa en l'espai i en el temps. La
coordinació dels operadors públics i privats i les
situacions conjunturals poden introduir noves varia-
bles en el procés de transformació urbanística. Una
descripció més en profunditat pot ajudar a com-
prendre millor la naturalesa de la proposta.

3.1. L'àrea litoral. El gran port esportiu

La central tèrmica i el cremador d'escombraries

56



Figura 4. El port esportiu: esquema d'ordenacE projectada d'acord amb les 
- noves tecnologies. 

Necessitat de compat~bilitzar el port amb 
altres usos. 

Espai públc: placa del Mar i passeig 
Marihm. 

Depuradora, cremador I central thrmra. 

Funcionalttat: distmcto de tres zones 
diferenciades. 

Espai obert al públic: placa del Mar I 
passelg Marittm. , Espat d'ús restnngtt: el port esporttu 
proplarnent. , Espal d'ús acotat pel 
submintstrament de fuel 

són les úniques activitats que es despleguen, en 
aquest moment, en el sector. 

El cremador d'escombraries, pero, estara amor- 
titzat a mig termini. En el procés de racionalitza- 
ció de la situació dels establiments d'eliminació 
de residus solids no semblaria raonable mantenir 
aquesta instal.laciÓ o renovar-la en el mateix lloc. 
No té sentit mantenir I'actual ritme d'inversions 
per adequar a la normativa de la CEE unes ins- 
tal.lacions obsoletes. Semblaria més raonable 
coordinar, en un mateix indret, el tractament de 
depuració de les aigües i I'eliminació de residus 
solids amb la construcció d'una nova instal.laciÓ 

Ca central terrnica actual té  uns 
30 anys de vida i e l  període 
d 'amor t i t zac ió  es ta  a pun t  
d1aca4ar. De tota manera, fins 
que e l  Pla Energetic (PEN) en 
def ineixi  la dest inac ió  f ina l  
caldra mantenir la instal.laciÓ. 

Sembla també que, encara que 
es decidís mantenir l'area de 
producció energetica del Be- 
sos, seria logic concentrar les 
centrals al marge esquerre del 
r iu. Aixo permetra al l iberar 
totalment el marge dret de les 
actuals servituds i plantejar la 
transformació integral de I'am- 
bit. En qualsevol cas, el com- 
bustible sera gas natural no 
contaminant. 

De to ta  manera, en tant  no 
s'hagi definit la destinació final 
de la central, cal arbitrar una 
solució transitoria compatible 
amb els objectius del planeja- 
ment. Aquesta solució passaria 
pel manteniment del centre de 
producc ió ,  I 'el iminació dels 

tancs i diposits situats a la Ribera del Mar i la modi- 
ficació de la sortida de línies electriques. La modifi- 
cació és obligada per la perllongació del carrer de 
Llull i la construcció del nou pont sobre el Besos 
que ha de permetre la unió d'aquest carrer amb el 
dlEduard Maristany a Badalona. En la proposta es 
parteix de dues hipotesis: a curt termini, perma- 
nencia de la central terrnica amb redefinició de 
I'ambit que ocupa actualment; a mig o llarg termini, 
trasllat o eliminació de la central. 

En qualsevol de les dues hipotesis hauria de ser 
possible la transformació integral del territori litoral 
per aprofitar la centralitat del lloc i I'alta accessibili- 



tat; per aconseguir I'obertura dels barris del marge 
dret al mar mitjancant la superació de les infras- 
tructures que avui barren el pas; per aprofitar I'ac- 
tuació per reforcar els vincles de relació entre el 
marge dret i el marge esquerre del riu; i per esta- 
blir un element separador amb les, de moment ine- 
vitables, instal.lacions de la depuradora del Besos. 

El port esportiu (figura 4) seria una oferta de lleure 
a I'escala metropolitana, diversificada i comple- 
mentaria de la platja del marge dret del Besos que 
catalitzaria la renovació urbanística del sector i 

Figura 5. Les infrastructures i els serve:- 
tecnics: propo! 
-- 

actuaria com a factor de superació de I'a'illament i 
la marginalitat. 

El port s'entén alhora com a espai públic que per- 
met un contacte intens de la població amb la lamina 
d'aigua abrigada. Les instal.lacions necessaries per 
I'amarratge dels vaixells de lleure se situarien recol- 
zades en el dic de Llevant per facilitar el control de 
I'accés. S'alliberaria el Moll de Ribera de manera 
que es potenciaria al maxim la relació dels ciuta- 
dans amb el port. En el Moll de Ribera hi podrien 
atracar els vaixells de transport públic i s'hi podrien 
desplegar activitats de lleure, festivals, etc. 

Mentre es mantingués la central termica, el dic de 
Llevant allotjaria les canonades de captació d'aigua 
de mar per a la refrigeració. 

El carrer de Llull seria el gran nexe viari d'unió del 
port amb el Poblenou de Barcelona, amb el marge 
esquerre de Sant Adria i amb Badalona, a través 
del nou pont sobre el Besos, que connectara amb 
el carrer dlEduard Maristany. 

El Moll de Ribera del port es podra unir amb la plat- 
ja del marge esquerre de Sant Adria i amb I'actual 
passeig Marítim a través d'un altre pont passarel.la 
de vianants. El barri de la Mina es relacionara amb 
el port a través d'un doble nexe, estructural i viari, 
mitjancant la perllongació, fins al port, de la gran 
franja d'equipaments compresa entre els carrers 
de Venus i de Mart i la continuació del carrer de 
Mart-Albarracin a través del túnel constru'it sota el 
cinturó. Per reforcar el transit de vianants es pro- 
posa una nova passarel.la en forma de plataforma 
equipada que connectaria la perllongació del car- 
rer de Venus amb el Moll de Ribera superant el cin- 
turó del litoral (figura 5). 

El barri de la Catalana també connectaria amb el 
port a través d'un doble nexe estructural i viari, mit- 
jancant la perllongació fins al port de les activitats 
comercials i de lleure que potenciarien el Moll de 
Ribera com a espai públic de significació i mit- 
jancant la construcció d'un pont sobre el ferrocarril i 
el carrer de Llull que permeti la perllongació de 



I'avinguda central de la Catalana i I'accés rodat al 
moll, al dic de Llevant i a un gran aparcament al ser- 
vei del port i de les activitats que s'hi despleguin. 

L'operació implica, a més de IIAjuntament, les 
diverses administracions públiques amb compe- 
tencies sobre els ports i la costa: el Departament 
de Política Territorial de la Generalitat i el MOPT, la 
Mancomunitat de Municipis i el Consell Comar- 
cal. 

Les Direccions Generals de Ports i Costes d'amb- 
dues administracions donen suport a la proposta 
d'una gran infrastructura portuaria perque, en cap 
cas, no afectaria I'estabilitat de les platges del 
Poblenou, totalment estabilitzades fins al port de 
Barcelona. L'oferta d'un nombre important d'amar- 
radors (uns 2.000) ajudaria a reduir el deficit 
actual i permetria canalitzar la demanda existent 
cap a un por t  que no plantejaria problemes de 
desestabilització del territori costaner. 

Els operadors privats, via concessió administrati- 
va, aportarien els recursos i la gestió, previa la 
cessió dels sols costaners necessaris per a I'ac- 
tuació. La concentració de la propietat privada del 
sol (només dues propietats) pot facilitar I'agilitació 
del procés. 

3.2. L'area de la Verneda i de Can Picas 

Delimitada pel carrer de Guipúscoa, el riu, I'auto- 
pista i el terme de Barcelona, aquesta area té dos 
sectors diferenciats separats pel ferrocarril. El sec- 
tor de Llevant resulta profundament afectat per la 
Ronda del Litoral i els enllacos amb el carrer de 
Guipuscoa i I'autopista A-19. Actualment aquest 
sector esta ocupat per unes naus industrials i una 
gasolinera. També s'hi desenvolupen altres activi- 
tats, com un restaurant, uns planters amb hiverna- 
cles, etc. El PGM classifica aquest sector com a 
sistema general de parcs i jardins. La qüestió se 
centraria en la relació del parc amb el context viari 
que el condiciona i, sobretot, amb la resta de la 
ciutat per tal d'establir el nexe entre les zones resi- 
dencials i els usuaris del parc. 

El problema més important és I'ai'llament del parc 
de les zones urbanes que I'envolten. D'una banda, 
el ferrocarril dificulta la relació amb els territoris de 
Ponent. D1altra1 la posició enmig dels ramals de la 
complexa intersecció entre les dues autopistes i el 
carrer de Guipuscoa encara dificulta més la relació 
interzones. 

Malgrat el gran fraccionament, hi ha dues arees de 
considerable entitat superficial situades a banda i 
banda de la traca de la troncal del cinturó del litoral. 
En el pla es proposa definir sobre el territori unes 
traces potents que ajudin a superar el fraccionament 
que tan negativament afecta i condiciona I'aprofita- 
ment i la imatge urbana de I'espai. Aquestes traces 
han de contrarestar I'efecte barrera de I'estructura 
més potent que solca I'ambit, que és la troncal del 
cinturó del litoral. La direcció més evident per supe- 
rar la barrera del cinturó és la perpendicular a la 
troncal. Aquesta direcció ja ha estat reconeguda en 
el projecte de I'enllac viari, en el ramal que connecta 
I'antiga carretera de Mataró amb el vial de ribera del 
marge dret del Besos. Aquesta directriu pot ser la 
referencia d'ordenacio de la composició dels dife- 
rents sectors del parc i dels principals elements que 
s'hi situ'in. La presencia d'una directriu potent que 
s'estén a través dels sectors esmicolats pels ramals 
del nus viari, ajuda a cohesionar el conjunt i a donar 
al parc un sentit unitari. 

La directriu principal es podria materialitzar en un 
passeig de vianants d'uns 700 m de llargada que 
uniria la voravia Sud del carrer de Guipúscoa, a 
I'alcada del carrer de Biscaia, amb el passeig de la 
Rambleta, a I'alcada del carrer de Maragall, al 
marge esquerre del Besos. 

La traca d'aquest passeig és el camí més curt per 
unir els barris de la Verneda i la Pau amb el centre 
representatiu de Sant Adria. Es tractaria d'un pas- 
seig altament qualificat, reservat exclusivament als 
vianants. El recorregut, per la qualitat que poden 
assolir els diferents espais que travessa, per la 
seva diversitat i per la condició de drecera, és una 
alternativa clara i poderosa al recorregut més 
llarg, confús, difícil, hostil i poc adequat que repre- 
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conjunt de barris residencials 
d'alta densitat que pateixen un gran deflclt d'equl- A més de la gran peca central, hom pot distingir, 
paments i espais lliures. A I'escala de Sant Adria al subsector de Llevant, dues arees: una enfront 
seria I'alternativa, interior i central, al parc esportiu del carrer de Guipúscoa i I'altra al llarg del riu. La 
de la costa, que té una superfície equivalent. primera es podria tractar com a sol destinat a ser- 

veis o equipaments, per donar continuitat a la faca- 
Tots els elements del conjunt principal i també na urbana del sud del carrer de Guipúscoa. Les 
les diferents peces dels conjunts secundaris se- construccions, que serien de baixa edificabilitat, 
guirien unes pautes de composició unitaria a partir s'haurien de concebre com a cossos allargassats 
d'un únic projecte que reforcaria la idea concep- projectats com a elements de transició entre la 
tual de la proposta (figura 6).  Els perímetres de rasant del carrer de Guipúscoa i la cota més baixa 
les diferents seccions del parc es tractarien amb del parc. L'area immediata al Besos es projecta 
una espessa massa d'arbrat disposada a la mane- com un sector de parc tractat morfologicament 
ra de filtre acústic i visual que atenuaria I'impacte com a continuytat de la gran peca central. Seria 
negatiu de I'autopista, els seus ramals i el ferro- I'inici del gran parc de ribera que s'obrira fins al 
carril. mar, al llarg del marge dret del riu. 



El sector de Ponent esta ocupat per la parroquia i 
I'escola de Santa Juliana, els equipaments espor- 
tius de I'escola de la Pau, un centre de rehabilita- 
ció de drogodependencies i una serie de naus 
industrials. El problema urbanístic es concreta en 
la banda de Ponent, en la definició del tipus d'equi- 
pament i en la manera de resoldre formalment la 
intersecci6, a diferent nivell, entre la Via Trajana i 
el carrer de Guipúscoa. 

La connexió de la sortida del cinturó del litoral, i 
per tant del sector, amb el Polígon Industrial del 
Bon Pastor s'haura d'establir a través del túnel 
sota el carrer de Guipúscoa en la perltongació de 
I'avinguda del Ferrocarril. El túnel reforca el carac- 
ter de frontera de la traca ferroviaria. És un territo- 
ri de frontera urbana, clarament materialitzada pel 
ferrocarril i I'autopista A-19. Pero també és un 
territori molt relacionat amb els barris de la Pau i 
de la Verneda. Del barri de la Pau només el separa 
el carrer de Biscaia, en un front de més de 200 
metres, que permet establir diversos punts de rela- 
ció. En canvi, la connexió amb el barri de la 
Verneda és més problematica per la presencia del 
carrer de Guipúscoa. 

L'actuació fonamental, estructuradora del subsec- 
tor, és la perllongacio de I'avinguda Trajana per la 
carretera de la Mina fins a la connexió amb I'avin- 
guda de Sant Raimon de Penyafort. L'obertura 
d'aquesta via comporta la materialització de dues 
obres de fabrica d'extraordinaria importancia per a 
la continu'itat dels teixits urbans: el pont sobre 
I'A-19 i el túnel sota el carrer de Guipúscoa. Aques- 
ta via pertany al Sistema General Viari Metropolita i 
fou projectada pel Pla General vigent. El seu abast 
supera I'ambit del municipi de Sant Adria. Pero 
també és una via important a I'escala del municipi 
ja que és el nexe més directe entre els barris de 
Ponent. 

L'obertura de la Via Trajana comporta un canvi 
estructural del teixit viari preexistent. Ja no té cap 
sentit mantenir com a vial la traca de I'antiga carre- 
tera de Mataró en el tram compres entre la nova 
avinguda i el ferrocarril. Tampoc no té cap sentit 

mantenir la ziga-zaga que actualment envolta I'esco- 
la i la parroquia de les Santes Juliana i Semproniana. 

L'eliminació d'aquestes vies comportaria la divisió 
del subsector en només dues illes. Una allargassa- 
da de forma sensiblement rectangular, situada 
entre el ferrocaril i la Via Trajana; i I'altra, de planta 
irregular, limitada pel carrer de Biscaia i I'antiga 
carretera de Mataró. 

La primera illa es proposa com a espai lliure d'edi- 
ficaci6 excepte el front del carrer de Guipúscoa. 
Estaria destinada a un parc pel- lleure i I'esport a 
I'aire lliure. En el front del carrer & Guipúscoa se 
situaria un cos edificat (potser un pavelló polispor- 
tiu) que salvaria el desnivell de 7'5 metres entre el 
carrer i I'avinguda Trajana. 

La segona illa s'hauria de desenvolupar a partir 
d'un projecte unitari en forma d'un edifici o una 
serie d'edificis que haurien d'ésser tractats com a 
facana al Gran Parc del Besos. Seria part de la 
facana d'un espai urba que s'estén des del carrer 
de Guipúscoa fins al carrer de Cristofor de Moura. 
És la imatge constru'ida que ofereix Sant Adria al 
conglomerat urba de Barcelona, una imatge que 
es contempla des de I'autopista, a un quilometre 
de distancia, a partir del pas sobre I'avinguda de 
Catalunya i que constitueix alhora facana i porta 
del principal eix estructurador de la metropoli que 
és la Gran Via. 

El mar de verd que constituiria la seqüencia de 
parcs i equipaments esportius a I'aire, lliure seria el 
pla horitzontal sobre el qual es retallaria la silueta 
de la ciutat. 

3.3. El barri del Beds 

Poc abans d'haver iniciat la redacció del pla en 
aquest barri ocorregueren un seguit d'aldarulls 
contra I'inici de la construcció, en sols de propietat 
pública, d'habitatges de protecció oficial. Els veins 
reclamaven que els sols públics situats al nord del 
carrer de Cristofor de Moura es destinessin ínte- 
grament a equipaments i que, en tot cas, aquest 



carrer fos la frontera al sud de la qual es constru'is- 
sin els habitatges que podien ser destinats, en 
part, a resoldre els problemes de la congestió dels 
barris de I'entorn, en particular del barri de la Mina. 

La manca de consens social s'afegia a la manca 
de definició de la facana de I'avinguda de Sant 
Raimon de Penyafort, en el  f ront del Parc del 
Besos, i a la manca de concreció dels espais Iliu- 
res i dels equipaments. Des del punt de vista de la 
forma urbana era important donar continuitat al 
front del parc amb els volums edificats de I'avingu- 
da de Sant Raimon de Penyafort, I'acotament i defi- 
nició de I'espai col4ectiu comunitari a I'interior del 
barri i el foment de I'activitat a tots els indrets de 
I'espai urba. Els nous edificis, equipaments o habi- 
tatges, s'haurien d'arrenglerar al llarg de I'avinguda 
per tal de definir el perímetre del sector i donar 
una nova facana al parc i a la zona esportiva. La 
proposta es limitava a mantenir el mateix sostre 
edificat del projecte de I'lncasol pero millor situat i 
amb la possibilitat d'usos d'equipaments comunita- 
ris ¡/o residencia. 

3.4. La Catalana 

El barri de la Catalana es, en la seva estructura 
actual, un sector de difícil recuperació des del punt 
de vista urbanístic. 

Un Pla Especial de Reforma Interior que desenvolu- 
pava el barri, en part sobre la base de les estructu- 
res viaries i de les propietats existents el 1980, es 
demostra inviable com a conseqüencia, entre 
d'altres factors, de la inadequació de les rasants 
existents, que es mantenien, i de la fragmentació 
de I'estructura de la propietat. D'altra banda, I'estat 
de I'edificació i de la urbanització es, en general, 
molt precari. 

L'actuació iniciada, de concentració progressiva de 
la propietat, permetia pensar en un model urbanís- 
tic diferent i viable que tindria, en la promoció d'un 
gran centre comercial, el generador d'un canvi. 

La centralitat del barri, en el context del municipi i 

en relació amb I'estructura metropolitana de la vall 
del Besos, obligava a replantejar les hipotesis ante- 
riors i a proposar-ne d'altres que potenciessin 
aquesta qualitat en benefici del propi barri i dels 
barris que I'envolten. La potenciació de la centrali- 
tar comprenia I'establiment de forts vincles de rela- 
ció amb els barris, tot superant les barreres infras- 
tructurals (tren, cinturó del litoral, riu Besos) que 
s'oposen a aquesta relació. 

La proposta de construir un nou baixador-estació 
de Renfe a cavall de la via del tren, en el tram 
compres entre els carrers de Cristofor de Moura i 
Fernandez Marquez, es una actuació que te  per 
objectiu reforcar els vincles de relació entre els 
barris del Besos i el futur centre comercial i tercia- 
ri del barri de la Catalana. L'estació hauria d'esser 
del tipus pont. El recorregut hauria de reforcar el 
carrer de Cristofor de Moura com a eix basic de 
relació urbana. El pont s'hauria d'allargar des del 
carrer de Mart fins la placa central del centre 
comercial de la Catalana. Aquest itinerari pot esser 
potenciat per un continu de petits establiments 
comercials. La connexió entre el Sector de Marina- 
Besos i els barris del sud-oest del riu reforcaria la 
posició central de I'estació i del futur centre 
comercial i terciari. El transit de vehicles i de via- 
nants se segregaria. Els vehicles passarien pels 
túnels existents. Els vianants emprarien el pont- 
galeria de I'estació. 

La relació entre el barri i el port es pot reforcar 
mitjancant una megaestructura i un pont o un túnel 
que salvarien les vies del ferrocarril i el carrer de 
Llull. La megaestructura es podria concebre com 
un carrer elevat destinat exclusivament als via- 
nants a la manera dels que existeixen a les arees 
de servei de les autopistes. Aquest carrer podria 
contenir alguna superfície constru'ida destinada a 
usos diversificats per tal de potenciar la continu'itat 
d'activitats urbanes i el control social de I'espai 
públic. 

El pont o el túnel estarien destinats preferentment 
al transit de vehicles i assegurarien la continu'itat 
de la connexió entre el futur port i el sector de la 



Catalana. Aquest carrer és I'avinguda central del 
barri que el connecta viariament des del carrer 
de Guipúscoa. En el tram central entre I'A-19 i la 
via del tren tindra el caracter de passeig entre el 
centre comercial i un gran parc fluvial situat a la 
ribera del Besos. 

3.5. El barri de la Mina 

La Mina té  dos sectors clarament diferenciats, 
constru'its en dues etapes diferents. En el primer 
sector s'ha produ'it una millora qualitativa de I'edifi- 
caci6 com a conseqüencia de I'aplicació d'un pro- 
grama de rehabilitació. Cal acabar aquest programa 
amb la recuperació i posada en valor dels espais 
lliures, avui ocupats per automobils aparcats. El 
segon sector del barri és un entorn segregat del 
continu urba per la barrera física del ferrocarril i per 
la indefinició de les vies basiques que I'envolten. 

El tipus arquitectonic i urbanístic és de difícil reciclat- 
ge malgrat la solidesa estructural dels edificis. La 
densitat i I'alcada de I'edificació són excessives. Els 
espais lliures són de baixa qualitat. Els habitatges 
estan sobreocupats, a vegades fins la promiscu'itat. 
Els estandards qualitatius i quantitatius són insufi- 
cients. L'estructura urbana i edificatoria és inadequa- 
da. L'us de I'espai lliure esta escassament definit. 

Probablement la Mina és el barri més estudiat de 
Catalunya. Els seus problemes socials i urbanístics 
han estat analitzats des de tots els punts de vista, 
la qual cosa dóna més bases de partida solides 
per actuar. 

Caldria aprofitar totes les intervencions urbanes a 
I'entorn del barri per establir la connexió amb els 
barris que I'envolten i fomentar la cohesió del con- 
tinu urba, superar les barreres infrastructurals que 
han provocat I'a'illament i plantejar la reforma inte- 
gral del barri mitjancant la substitució de I'actual 
estructura amb una nova definició de la forma 
urbana i de I'edificació. Els nous tipus edificatoris 
haurien de permetre una millora qualitativa de 
I'habitatge i de I'espai urba. L'operació s'hauria de 
desenvolupar amb la garantia d'assegurar un nou 

habitatge als residents en els edificis que s'hagues- 
sin de substituir. La reducció de la densitat podria 
comportar la relocalització de part dels habitatges 
en edificacions situades en altres arees del mateix 
entorn del marge dret del Besos. 

La superació de I'a'illament del barri i I'aprofitament 
de la situació de centralitat de la Mina en el con- 
text del terme de Sant Adria es pretenia aconse- 
guir també mitjancant actuacions sobre les infras- 
tructures. 

La situació de I'estació de ferrocarril entre els 
carrers de Cristofor de Moura i Fernández Márquez, 
connectada a una terminal d'autobusos urbans, 
convertiria I'actual frontera del ferrocarril en facana 
urbana i lloc de connexió. L'estació, del tipus pont, 
no només superaria les barreres de les altres 
infrastructures; també reforcaria els vincles entre la 
Mina, la Catalana i el marge esquerre del Besos. 

La vialitat es completaria per donar continu'itat al 
carrer de Venus fins al carrer de Llull, al carrer de 
Fernández Márquez fins al de Ramon y Cajal i al 
carrer de Mart en direcció al futur port. Pel que fa 
als equipaments, es proposa el manteniment i 
reestructuració dels equipaments escolars, la crea- 
ció d'una placa i una nova facana de I'ambulatori, la 
relocalització del camp de futbol entre el carrer de 
Llull i la Ronda del Litoral. 

L'actuació a la Mina es una operació de gran abast 
i d'extraordinaria complexitat en la qual caldria 
coordinar accions de política social, financera i 
urbanistica, que no es poden limitar a I'ambit terri- 
torial i social que actualment ocupa el barri. En 
canvi, sí que és possible emprendre I'operació 
amb possibilitats d'exit en el context territorial més 
ampli de tot  el marge dret del Besos en el terme 
de Sant Adria. L'objectiu de trencar barreres físi- 
ques, infrastructurals i socials que aillen el barri del 
seu entorn metropolita es pot aconseguir si les 
grans operacions de transformació urbanistica que 
són previsibles en els territoris que I'envolten es 
desenvolupen de manera coordinada amb tenden- 
cia a reforcar els vincles de cohesió del teixit urba 



físic i social. Perque aixo sigui possible cal instru- 
mentar I'execució del planejament amb la creació 
d'una entitat de gestió Única amb capacitat i recur- 
sos per coordinar I'acció dels diferents agents pú- 
blics (els ajuntaments, les entitats metropolitanes, 
la Diputació, la Generalitat, I'Estat i la CEE) i privats 
que han d'intervenir en la transformació del sector. 
És en aquest sentit que el consorci que es pretenia 
crear per a I'execució del planejament del marge 
dret del Besos semblava I'ens adequat. 
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