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ABSTRACT 

El treball ofereix una panoramica de les actuacions de les entitats metropolitanes en materia d'espai public. 
Aquestes actuacions poden agrupar-se en tres grans ambits d'intervenció: la xarxa de parcs metropolitans, els 
espais fluvials i el front costaner. Les entitats metropolitanes han tractat, en el seu ambit d'actuació, d'establir 
uns criteris generals d'intervenció que permetin -en cooperació amb els municipis concernits- estendre i poten- 
ciar la xarxa de parcs, intervenir en I'ambit costaner (tot completant el passeig marítim metropolita, millorant el 
paisatge i mantenint les platges) i rehabilitar els espais fluvials. La cooperació d'ambit metropolita ha possibilitat 
la promoció i millora de les polítiques d'espai públic. En primer lloc perque s'ha pogut actuar amb una concepció 
de conjunt. En segon lloc perque s'ha disposat de mitjans tecnics i financament. Finalment, perque hom ha pogut 
coordinar les actuacions als tres nivells d'escala que configuren el sistema metropolita d'espais lliures: els grans 
espais oberts (Collserola, el Garraf, la Serra de Marina, els espais fluvials i la costa), la xarxa de parcs urbans 
d'abast supralocal (que serveixen ja 15 municipis) i els espais públics d'importancia local (passeigs, jardins i pla- 
ces). 

El trabajo ofrece una panoramica de las actuaciones de las entidades metropolitanas en materia de espacio 
publico. Estas actuaciones pueden agruparse en tres grandes ámbitos de intervención: la red de parques metro- 
politanos, 10s espacios fluviales y el frente costero. Las entidades metropolitanas han tratado, en su ámbito de 
actuación, de establecer unos criterios generales de intervención que permitan -en cooperación con 10s munici- 
pios concernidos- extender y potenciar la red de parques, intervenir en el ámbito costero (completando el paseo 
maritimo metropolitano, mejorando el paisaje y manteniendo las playas) y rehabilitar 10s espacios fluviales. La 
cooperación de ámbito metropolitano ha posibilitado la promoción y mejora de las políticas de espacio publico. 
En primer lugar porque se ha podido actuar con una concepción de conjunto. En segundo lugar porque se ha 
dispuesto de medios técnicos y financiación. Finalmente, porque se han podido coordinar las actuaciones a 10s 
tres niveles de escala que configuran el sistema metropolitano de espacios libres: 10s grandes espacios abiertos 
(Collserola, el Garraf, la Sierra de Marina, 10s espacios fluviales y la costa), la red de parques urbanos de ámbito 
supralocal (que sirven ya 15 municipios) y 10s espacios publicos de importancia local (paseos, jardines y plazas). 

Le travail offre une panoramique des travaux des organismes métropolitains en matiere d'espace public. Ces tra- 
vaux peuvent etre groupés en trois secteurs d'intervention: le réseau des parcs métropolitains, les espaces flu- 
viaux et le front cbtier. Les organismes métropolitains ont essayé, dans leur secteur d'activité, d'établir des crit& 
res généraux d'intervention qui permettent -en coopération avec les municipalités concernées- d'étendre et de 
renforcer le réseau des parcs a intervenir dans le secteur cbtier (tout en completant la promenée maritime 
métropolitaine, tout en arnéliorant le paysage et en conservant les plages) et réhabiliter les espaces fluviaux. La 
coopération du secteur métropolitain a permis la promotion et I'amélioration des politiques d'espaces publics. En 
premier lieu parce qu'on a pu agir avec une conception d'ensemble. En second lieu parce qu'on a disposé de 
moyens techniques et financiers. Finalement, parce qu'on a pu coordonner les travaux aux trois niveaux d'échelle 
qui configurent le systeme métropolitain d'espaces libres: les grands espaces ouverts (Collserola, le Garraf, le 
Massif de Marina, les espaces fluviaux et la cbte), le réseau des parcs urbains de portée supralocale (qui deser- 
vent déja 15 municipalités) et les espaces publics d'importance locale (promenées, jardins et places). 
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1. La qüestió terminologica a I'espai lliure des a I'hora d'interpretar i agrupar I'espai públic. 
Pero I'esmentada heterogeneitat fa que gairebé aca- 

La importancia creixent que s'atorga als aspectes bem trobant tants tipus i ((especies)) d'espais com 
ambientals, al paisatge i als components de natu- indrets inedificats té el territori metropolita. 
ralitat del territori corre paral.lela a un substantiu 
canvi cultural en la percepció social del medi físic Deixarem per a millor ocasió I'intent taxonomic 
i dels seus desequilibris i també a la consolidació exhaustiu i ens referirem, amb el simple esquema 
d'habits col.lectius tendents a apropar I'ésser de I'encapcalament d'aquest escrit, a les catego- 
huma a la natura. Aixo ens ha d'induir a operar ries d'espai públic que normalment tractem i ges- 
amb conceptes i models de connexió i globalitza- tionem a llArea Metropolitana de Barcelona. 
cio de I'espai públic on cada lloc, element o ambit 
aporti el seu caracter, capacitat i qualitat comple- 2. Línies d'actuació en el sistema metropolita 
mentaries. d'espais públics 

Intentar establir categories en els espais lliures ens Són sis els ambits lliures d'escala general que 
sol deixar un cert regust; quan creiem que hem emmotllen i environen la conurbació de Barcelona. 
((organitzat)) tot el ventall tipologic se'ns presenta El Garraf, Collserola i la Serralada de Marina con- 
un altre cas ben conegut i inclassificable. Alguns formen el primer green belt metropolita. El Llo- 
assaigs voluntariosos recents resulten molt aclari- bregat i el Besos tingueren i tenen el paper més 
dors, pero tampoc no ens deixen del tot satisfets. vertebral. La Mediterrania, finalment, traca el con- 

torn Ilevant-meridional de la ciutat (f igura 1). 
Fins ben entrat el segle x~x no aparegué el concep- Sistemes naturals o seminaturals tots ells, són les 
te de .parc públic., el de .sistema de parcs. o, peces de gran magnitud i principal reserva de 
tanmateix, el de [[ciutat jardí.. L'abundancia i diver- recursos mediambientals; s'interconnecten amb 
sitat terminologica i la ingent varietat de situacions els corredors d'habitats filiformes. 
concretes produ.ides 
d 'a leshores enca al Figura 1. Eis sis sistemes que formen el cinturó natural metropolita 
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voltant del  fenomen 
urba dificulten la clas- 
sif icació dels espais 
l l iu res més  que no 
pas, per exemple, els 
equipaments col. lec- 
tius, cada vegada més 
especialitzats. 

A la nostra ciutat metro- 
politana, extensa i com- 
plexa, s'hi troben, cer- 
tament, totes les confi- 
guracions reconeixedo- 
res de I'espai lliure. La 
dimensió, la localitza- 
ció, la forma i la funció 
pr~nc ipa l  són normal- 
ment les bases ernpra- 
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Els parcs metropolitans- i urbans configuren el 
segon graó del sistema. Llevat del cas de Montju'ic 
(400 ha), són de proporció i ambit funcional relati- 
vament petits, omplen intersticis urbans i presen- 
ten un estat d'acondiciament i desenvolupament 
encara insuficient, especialment a la primera caro- 
na de ciutats. 

Els passeigs, vies-parc, jardins urbans, places i 
carrers constitueixen la xarxa menuda d'espais 
públics i permeten enllacar els sistemes d'escala 
mitjana i global; tenen arees d'influencia i suport 
limitades i un grau d'intervenció elevat. 

Aquests tres nivells d'elements integren el sistema 
metropolita d'espais lliures. En els darrers quinze 
anys s'ha fet un enorme esforc d'endrecament, 
extensió i requalificació del sistema per part de les 
institucions locals. 

La Mancomunitat de Municipis de ~ ' ~ r e a  Metro- 
politana de Barcelona (MMAMB) realitza, mitjan- 
cant la Direcció de Serveis de I'Espai Públic, les se- 
güents labors: 

a) La projectació, execucio i manteniment de 
la xarxa de parcs metropolitans, que totalitza 
avui 125  hectarees i s'esten a 1 5  municipis. 
La MMAMB financa íntegrament aitals opera- 
cions. 

b) La projectació, direcció d'obres i financa- 
ment parcial dels successius trams del passeig 
Marítim Metropolita i dels elements de mobiliari 
de costa. 

C) La conservació (neteja, manteniment, serveis 
de tota naturalesa) i promoció de les platges, 
en col.laboració amb els ajuntaments. 

d) La redacció ¡/o execucio de projectes d'obra 
municipal d'espai públic i dotacions vinculades. 

e) L'assessorament i el suport als ajuntaments 
en processos dlurbanitzaciÓ, ordenació d'espai 
lliure i actuacions paisatgístiques. 

f) L'elaboració de projectes i propostes d'orde- 
nació, tracat, correcció d'impacte, restauració i 
tractament paisatgístic en els sistemes natu- 
rals, sol no urbanitzable i elements de la xarxa 
viaria. 

Aquesta relació de tasques explica, en certa mane- 
ra, el caracter de les intervencions de la MMAMB 
en la materia que ens ocupa. Pero ens sera mes 
esclaridor esbrinar-ne les línies generals d'actuació 
(figura 2). 

a) Ens cal progressar cap a la definició d'un 
model global d'espais lliures que integri les tres 
escales d'elements, proposi els tipus de tracta- 
ment adient, els ritmes i prioritats d'actuació i 
estimi les inversions i mecanismes de financa- 
ment d'obres i conservació. Un pla o programa 
d'espais públics metropolitans, a confegir el 
proper quadrienni, podria esdevenir-ne I'instru- 
ment adequat. 

b) Hem d'estendre i potenciar la xarxa de parcs 
metropolitans, pels evidents efectes requalifica- 
dors del sistema urba que indueix. És necessari 
generar parcs de major dimensió que els de 
I'espectre actual (mitjana de 8 ' 5  ha) per tal 
d'assolir resultats de lligam intersticial més gene- 
rosos per al conjunt de ciutats i aconseguir un 
esglaó intermedi de parcs. Sera bo incorporar a 
I'esmentada xarxa espais lliures vinculats als sis- 
temes naturals, assajant tractaments de filtre i 
admetent usos col.lectius intensos. Tot aixo 
podria representar una veritable eclosió de la 
xarxa de parcs metropolitans, en passar de les 
125 ha actuals a 500 ha en dos auadriennis. 

C) ES precís prosseguir I'execució del passeig 
Marítim Metropolita, tot completant-ne els seg- 
ments escaients fins als 30  km de front costa- 
ner possibles. 

d) Regenerar els ecosistemes fluvials (lleres, ri- 
bes i deltes) es un proposit fonamental de I'AMB. 
Els rius han de tornar a ser espais vertebrals i 
vitals del territori i accessibles a la comunitat. 



1 Parc de les Algues 
2 Parc del Besos 
3. Parc de Can Massot 
4. Parc de Can Solet 
5. Parc Central 
6. Parc de la Fontsanta 
7. Parc del L~toral 
8. Parc del Moltnet 
9. Parc de la Muntanyeta 

10. Parc de les Planes 
11. Parc Nou 
12 Parc de Can V~dalet 

13. Parc de Torre Roja 
14. Parc de Torreblanca 
15. Parc de Can Mercader 
16. Parc del Turonet 
17. Parc Montgat-Pota nord 
18. Parc Solidaritat 
19. Parc Marlona 
20. Parc Can Zam 
21. Parc de Can XIC 
22. Parc del torrent Ballester 
23. Placa del Barrt Sant Fei~u 
24. Placa de I'Arqu~tecte Adell 

25. Placa Francesc Macta 
26. Placa Llu~s Bra~lle 
27. Placa de la Sardana 
28. Basses de Can Roca 
29. Parc del pou d'en Fellx 
30. M~llores casc ant~c Palleja 
31. Pistes esport~ves al Paplol 
32. Passeig marítim de Castelldefels 
33. Passe~g maritlm de Gava 
34. Passe~g marltlm del Prat 
35. Passe~g maritlm de Badalona 
36. Passe~g maritlm de Montgat 

37. Reconversto urbana C-245 
38 Avtnguda del Carr~let 
39  Adequac~o Cam~ Ral 
4 0  Adeauaclo amblental riera dels Canyars 
41. ~ e f ~ n ~ c l o  nova ronda del Llevant 
42. Restaurac10 abocador del Garraf 
43. Parc fluv~al del Llobregat 
44. Parc de les Basses 
45. Parc Agricola 
46. Parc dels A~guarnolls 
47. Parc fluv~al del Besos 



e) Per la seva naturalesa, la MMAMB esta forta- 
ment imbricada en la gestió dels ajuntaments. 
Treballar en I'escala municipal de I'espai públic 
és, per tant, un fet natural de servei i suport 
especialitzat, pero també la manera de posar 
en optima relació els nostres coneixements i 
experiencies en les diverses situacions i cate- 
gories d'actuació territorial. 

3. Directrius d'intervenció 

Actuar, com deiem, en les distintes tasques i esca- 
les de I'espai lliure facilita la interacció; alhora, ens 
permet interpretar millor els resultats físics de ges- 
tió i la seva rendibilitat social per tal de perfeccio- 
nar-ne els metodes de treball, cercar senyals d'i- 
dentitat solides i adoptar directrius d'intervenció 
raonables i eficaces. 

És prou clar que I'espai lliure a la xperiferia~ metro- 
politana té moltes vegades connotacions distintes 
de les dels antics buits del compacte barceloni. 
Barcelona ha resolt els seus espais públics interiors 
amb un ric repertori de solucions creatives que ha 
despertat admiració en moltes ciutats del món. 

Els projectes han llegit i interpretat un entorn urba 
proper, moltes vegades acabat i tancat, definint 
solucions molt precises, a la mida exacta de I'in- 
dret, en arees d'ancestral i extrema urbanitat. 

L'espai lliure periferic presenta tambe algunes 
situacions equivalents de compacitat i representati- 
vitat urbana en que és convenient operar amb simi- 
lars actituds i llenguatges. 

Pero I'espai lliure metropolita que ens cal seguir 
acondiciant sol ser més obert i continu, lligat en 
molts casos al paisatge natural, rural i forestal, 
amb límits poc definits o degradats, extensions 
notables i posicions exteriors a les ciutats. 

Necessitarem, doncs, a més del bagatge sintactic 
verificat en situacions de compacitat, altres pautes 
addicionals amb les quals enfocar i tractar I'espai 
públic: 

- Una acurada atenció als factors mediambien- 
tals possibilitara recobrar les traces de naturali- 
tat de I'espai físic, que pateix notables desequi- 
libris consegüents al creixement desordenat i 
vertiginós de la corona metropolitana. 

- La formació sistematica de masses vegetals 
produira, per elemental agregació, resultats 
molt beneficiosos d'oxigenació de la ciutat, 
descontaminació, regulació del microclima i 
ventilació. 

- En el procés de configuració del lloc han de 
prevaler els instruments de reconstrucció del 
paisatge i I'entorn de transformació del relleu, 
de control de les visuals; la vegetació i les 
terres, en molts casos, seran els principals 
recursos d'ordenació. 

- Es fa precís, tambe, desenvolupar i experi- 
mentar en nous models de tractament de I'es- 
pa¡ lliure. Comunitats vegetals autoctones, for- 
mes naturals, restitució de terres i arbrat, tecni- 
ques de regeneració d'espais denudats o mal- 
mesos, ens permetran explorar, verificar i con- 
solidar noves solucions i conceptes. 

- La contenció i reducció dels moduls d'inversió i 
manteniment és una conseqüencia dels anteriors 
suposits, la manera raonable d'abastar i agencar 
més territori i, probablement, la drecera per arri- 
bar a solucions més sobries i concises. 

4. La projectacio i execució de I'espai públic 

Projectar i construir I'espai públic és, al mateix 
temps, la seqüencia més complexa i un procés de 
fort compromís amb la realitat. Per als tecnics i 
professionals és també el  període de maxima 
il.lusiÓ i tensió i, si més no, de comprovació de 
models i idees abstractes. 

Som partíceps i hereus afortunats d'una experien- 
cia de creació col.lectiva extraordinariament fructí- 
fera. En els darrers tres lustres les institucions 
democratiques han impulsat a les nostres contra- 



des un ventall exuberant d'actuacions en el tracta- 
ment de I'espai col~lectiu, el qual ha comportat una 
veritable transformació de la trama dels ambits 
publics. Hem de reconeixer el paper capdavanter i 
propulsor, en magnitud, diversitat i encert, de les 
accions de I'Ajuntament de Barcelona. 

El repertori de conceptes, solucions, elements cons- 
tructius i tecniques és ben abundós. Resulta basic 
aprofitar aquest patrimoni de coneixements per 
seguir avancant en equivalents línies de projectació. 

Hi ha un conjunt d'aspectes, reflexions i requeri- 
ments que procurem aplicar-nos especialment en 
aquest procés de materialització de I'espai públic. 

- Els programes de necessitats han de ser clars, 
convinguts i assumits tant com sigui possible 
pels actors públics i usuaris. Cal evitar Iraendevi- 
nació. funcional buscant els interlocutors adients. 
Aixo permetra optimitzar I'us social de I'espai. 

- L'excessiu determinisme formal i funcional és 
contrari a I'adaptabilitat i el perfeccionament en 

el temps que precisa I'espai col.lectiu. Cal evi- 
tar la tendencia del projectista (derivada moltes 
vegades de la formació) a destil4ar ala imatge 
final i definitiva. del territori, a acabar-lo per 
complet. És necessari assumir I'efecte de con- 
solidació pero de relativa modificació que el 
pas del temps indueix en els espais públics. És 
preferible construir solidament els trets princi- 
pals, basics, dlun lloc que dissenyar profusa- 
ment els detalls adherents. 

- Les formes de I'espai projectat han d'ésser 
durables. La simplicitat, neutralitat i austeritat 
són quasi sempre sinonims de llarga vigencia. 

- L'afany innovador ha d'orientar-se adientment. 
És bo proposar i crear nous conceptes dlinter- 
venció, imaginar i incorporar nous materials i 
dotacions. No es, empero, tan efectiu reinventar 
permanentment tots els elements dels projectes. 
Hi ha un amplíssim cataleg de recursos mate- 
rials, verificats, generalistes i dlexcel.lent factura 
que podem implementar als projectes. Haurem 
d'innovar, sobretot, en els productes menys evo- 

Taula 1. Parcs a I'area metropolitana de Barcelona 

Denom~nac~ó Ub~cació 

Histories 
Torreblanca 

Can Mercader 
Can Solei 
Can Vidalet 

Moderns 
Torre Roja 
Del Besos 
El Molinet 
Les Planes 
Nou 
Litoral Besos 
Central 
De les Aigües 
Can Massot 
Fontsanta 
Muntanyeta 

Sant Just 
Sant Joan 
Sant Feliu 
Cornella 
Badalona 
Esplugues 
L'Hospitalet 

Viladecans . 
Sant Adria 
Santa Coloma de Gramenet 
L'Hospitalet 
El Prat 
Sant Adria 
Sant Vicenc 
Montcada 
Ripollet 
Esplugues 
Sant Boi 

La magia del jardí romantic 

Platans centenaris 
La perfecció d'un jardi 
El domini de I'alzina 

Entre I'horta i el seca 
El Parc de Ribera 
Mirador de Barcelona 
L'oasi verd 
A I'ombra de la pollancreda 
Un parc a la platja 
Balconades al Garraf 
En el camí de i'aigua 
Entre dos rius 
Tots els colors del verd 
Un turó per mirar el Delta 

TOTAL 125 



lucionats, com per exemple el mobiliari de prime- 
ra línia de mar, la fusta, els fanals, les papereres 
o certs revestiments, tot i aprofitant I'experiencia 
propia i aliena en solucions comprovades. 

- La realització de I'espai públic precisa una parti- 
cipació tecnica plural ja des dels estadis d'analisi i 
projecte. La col~laboració interdisciplinaria d'ar- 
quitectes, enginyers, paisatgistes, biolegs, agro- 
noms i geografs és forca necessaria en els tre- 
balls de major abast, i respon a la creixent com- 
plexitat i especialització formativa que se'ns re- 
quereix. En molts casos, ens caldra fins i tot obrir 
línies de participació i investigació concertada 
amb els forums universitaris més especialitzats. 

- Els projectes d'execució han d'ésser forca deta- 
llats i complets, recolzant-se en treballs previs i 
de prospecció (topografies, geotecnics, hidro- 
geologies, edafics, de serveis i materials) que 
donin fiabilitat a les opinions tecniques i encert a 
les pressupostaries. Així evitarem improvisacions, 
errades i conflictes en el cicle d'obra. 

- El component pressupostari i de programació 
temporal ha d'estar present des de I1inici del 
projecte, com a factor regulador de la intensitat 
i I'extensió de les propostes. El cost i el temps 
són uns elements més de definició projectual; 
no hi ha bon projecte sense una bona relació 
cost-qualitat-temps. 

- A les obres slha de prendre decisions rapides 
i precises, concebent-les con a fase d'ajusta- 
ment, pero no de r perfeccionament^, dels pro- 
jectes constructius. Aixo no obstant, és precís 
allargar la permanencia i assistencia dels tec- 
nics i ajudants a les obres, tant per les tasques 
de control de realització com pel control pres- 
supostari. D'altra banda, és necessari, tanma- 
teix, integrar els coneixements i experiencies 
dels industrials, constructors i conservadors 
amb una cautelosa permeabilitat tecnica que 
n'afavoreixi I'executabilitat i solidesa. 

5. La xarxa de parcs metropolitans 

Entenem el conjunt de parcs de la MMAMB com un 
important factor de reequilibri metropolita. De 
diverses dimensions, configuracions i orígens, els 
parcs serveixen els teixits urbans de 15 municipis. 
A principis de la passada decada s'inicia el tracta- 
ment, construcció o rehabilitació d'espais buits 
estrategics o d'antics parcs senyorívols. La relació 
actual de la xarxa es reflecteix en ['esquema que 
figura en la taula 1, amb la indicació de la superfí- 
cie i un mot essencial que els adjectiva. 

Actualment s'ultimen diversos projectes i obres de 
creació de nous parcs, d'ampliació dels parcs exis- 
tents, de realització de nous accessos, de res- 
tauració interna i de millora dotacional (figura 3). 
Són els que figuren en la taula 2. 

Taula 2. Noves intervencions en parcs a I'area metropolitana de Barcelona 

Pressupost 
Superfic~e (milions de 

Parc Ubicació (Ha) pessetes) Operació 

El Turonet 
Fontsanta 
Can Mercader 
Nou 
Central 
Aigües 
El Molinet 
La Muntanyeta 
Les Planes 
Pota Nord 
Parc Mariona 

Cerdanyola 
Sant Joan 
Cornella 
El Prat 
Sant Vicenc 
Montcada 
Santa Coloma de Gramenet 
Sant Boi 
L'Hospitalet 
Montgat 
Molins 

Creació d'un nou parc equipat 
Segona fase d'acondiciament. Nou espai 
Millora d'accessibilitat 
Ampliació i millora 
Nou accés i millora 
Equipament i ampliació 
Dotació cultural 
Arranjament placa d'accés 
Ampliació darrera fase 
Nou parc sobre llosa. Inversió MOPTMA 
Nou parc-articulació teixits urbans 





A la xarxa de parcs actuals, doncs, hi haurem d'afe- 
gir, al final del present quadrienni, al voltant de 50  
hectarees de nova realització o ampliació, amb tres 
nous parcs. La progressió del conjunt de parcs de 
I'AMB és, com ja hem referit, una línia basica institu- 
cional. Si a les noves incorporacions hi afegim la 
més que probable realització de parcs de referencia 
general en els marges i ribes fluvials, podríem albi- 
rar un horitzó, d'aqui a dos quadriennis, de 25 parcs 
i 500 hectarees en total, la qual cosa, tanmateix, 
representaria el desitjable augment de la mitjana 
d'estandard superficial que ja hem explicat. 

6. Intervencions en el front costaner 

Amb la proposta d'ordenació de la Zona Costanera 
Metropolitana de Barcelona, dita comunament Pla 
de Costes, s'enceta un procés de recuperació de 
la facana marítima molt transcendent. Els princi- 
pals conceptes del Pla de Costes són avui en gran 
part vigents i permeten enfocar les actuacions 
d'ordenació, gestió i urbanització que les distintes 
administracions duen a terme. 

Les platges metropolitanes són, a ben segur, 
I'espai públic més utilitzat pels ciutadans. Es dispo- 
sa de 20 km i 200 ha de platja accessibles i utilit- 
zables per la col~lectivitat. 

La gestió de la MMAMB en I'ambit costaner ha 
d'aplicar-se prioritariament en: 

a) Prosseguir I'execució del passeig Marítim 
Metropolita, fins completar-lo de Montgat a Cas- 
telldefels (figura 4) amb I'única interrupció del 
port de Barcelona. S'han posat en servei 5 km 
de passeig en aquest quadrienni, sense comptar 
els 4 km de Barcelona, acabats per I'esdeveni- 
ment olímpic. És ben possible d'assolir-ne 
9 km més en els propers 6 anys. S'ha demostrat 
eficac la concertació entre les administracions 
implicades, ajuntaments, MMAMB i MOPTMA, 
amb financament majoritari de la darrera, per la 
qual cosa sera bo continuar-ne la col,laboraciÓ, 
inclús implicant en alguns trams als operadors 
urbanístics privats cara al financament de les 
actuacions mitjancant el desenvolupament de 

Figura 4. Planta del projecte d'accessos al front de mar i de passeig marítim a Montgat 
- 



sectors de planejament adjacents. Aixo permetra 
al mateix temps permeabilitzar la costa i integrar 
I'espai públic de la facana marítima, assolint 
importants trams de passeig Marítim-Parc. 

b) Millorar el paisatge del front de mar, tot uti- 
litzant: 

- Recursos naturals (dunes, vegetació halo- 
fila, arbrat) en les franges de platja que no 
tenen utilització balnearia (aigua i sol), es a 
dir, a partir d'uns 35 m de I'aigua. 

- Tractaments respectuosos i de regeneració 
de I'ecosistema pinedes-dunes, similars con- 
ceptualment a I'experiencia-pilot del passeig 
marítim de Gava, que ha estat reconeguda 
amb el darrer Premi FAD d'espais públics. 

- Nous objectes de mobiliari eventual, en la 
línia de projecció dels ja implementats: dut- 

xes, paperera, cabina sanitaria i quiosc de 
begudes i gelats (aquest darrer guanyador 
del Delta de Plata ADI-FAD 93) (figures 5 i 6). 

C) Estendre i perfeccionar el manteniment i els 
serveis de les platges durant to t  I'any, És un 
fet comprovat i molt significatiu que els ciu- 
tadans, que utilitzen massivament la platja 
a I'estiu, hi tornen, en percentatge notable, a 
la tardor, I'hivern i la primavera. L'Ús de les 
platges fora de la temporada estiuenca es ca- 
da vegada mes important; en un futur imme- 
diat caldra no solament conservar-les decoro- 
ses a I'hivern, sinó concebre-les, dotar-les i 
mantenir-les com si d'un gran parc metropolita 
lineal es tractes, ja que es aquest el caracter i 
la funció del privilegiat espai natural del front 
de mar. 

En el present cicle s'han realitzat les següents 
actuacions: 



I 

Alcat frontal tancat 

- El vial-aparcament del Passeig Marítim de 
Castelldefels, de 2 km de longitud, i inversio 
Ajuntament-MMAMB. 

- El Passeig Marítim de Gava, tram carrer de 
Sitges-carrer de Salou, de 500 m, amb financa- 
ment del sector privat i projecte Ajuntament- 
MMAMB. 

- El vial-aparcament del Passeig Marítim del Prat, 
també de 2 km i financament de la MMAMB. 

Es troba en obres el tram de connexió entre els pas- 
seigs marítims de Castelldefels i Gava, de 250 m, 
amb inversio del MOPTMA. Sesta redactant el pro- 
jecte del tram carrer de Salou-carrer de Palafrugell, 
a Gava, per tal  de poder sumar a la costa de 
ponent, més de 3 km de passeig marítim continu. 

Són a punt d'adjudicacio les obres dels passeigs 
marítims de Badalona (600 m), i de Montgat (950 
m) així com el vial per a peatons del Passeig Ma- 

- - 

rítim de Castelldefels (2000 m), totes elles amb 
inversions del MOPTMA i projectes de la MMAMB. 

S'esta treballant, d'altra banda, en el prototipus 
metropolita de cabina sanitaria, en la nova dutxa de 
platges, en la definició de les arees de serveis inte- 
grats i en I'estudi i proves-pilot de nova vegetació i 
arbrat a implantar en primera línia de mar, en aquest 
cas mitjancant conveni amb Parcs i Jardins de IIAjun- 
tament de Barcelona. 

7. La recuperació dels espais fluvials 

Aquest assumpte, de gran complexitat, mereixeria 
molt més espai del que podem ocupar en aquest 
document. Com ja hem expressat, avancar en la 
regeneració dels marges i ribes del Llobregat i el 
Besos és una línia d'actuació prioritaria per llArea 
Metropolitana de Barcelona. 

El treball Criteris i tendencies per a la recuperació 
dels espais fluvials metropolitans, presentat I'octubre 



Figura 7. Portada del document metropolita per a la recuperació del Llobregat i el Besos 

passat i explicat i contrastat en múltiples forums, ha 
polaritzat bona part dels debats i tasques de defini- 
ció conceptual i tecnica de I'operació concertada del 
Pla del Delta, que representa la major inversió territe 
rial conjunta de I'Estat a Catalunya. Les propostes 
del document i del ventall d'imatges de treballs espe 
cifics desenvolupats per l'equip de rius han assolit un 
elevat grau d'assumpció per part de les administra- 
cions concertants (figura 7) .  

Per tal de reconciliar la ciutat metropolitana amb els 
seus rius, la MMAMB propugna una munió de princi- 
pis, criteris i arguments de sentit fortament mediam- 
bientalista que fonamenten un conjunt de propostes 
d'escala global i de tracat, d'ordenació i de gestió, 
decidides pero realistes. Es parteix d'una analisi acu- 
rada de I'estat actual dels ambits del Llobregat i el 
Besos, s'integren per primer cop totes les propos- 
tes sectorials de les distintes institucions i es gra- 

fien, en diagrames, els criteris d'intervenció. Les 
imatges finals de tendencies ens mostren uns rius i 
riberes amb identitat fluvial ((mediterrania)), les lleres 
com a espai d'intersecció i continu'itat dels sistemes 
naturals del litoral i un conjunt de solucions especifi- 
ques en els indrets claus dels rius: les desemboca- 
dures, els segments de contacte amb noves infras- 
tructures i les grans peces d'espai lliure. 

Hi ha, tanmateix, set idees practiques per a la 
regeneració dels rius: 

General 

1. És imprescindible millorar diametralment la 
qualitat de les aigües, mes enlla dels suposits 
del Pla de Sanejament. Ens cal progressar fins 
a un ordre de qualitat que admeti el bany per a 
I'aigua superficial i millori la dels aqüífers. 



Llobregat 

2. Ens cal crear 50  km de rambles fluvials en 
ambdós marges, immersos en la vegetació de 
ribera reconstitu'ida i connectats amb el pas- 
seig marítim de Ponent per tal de configurar el 
principal eix cívic alternatiu de la metropoli. 

3. Hem de saber generar un rosari de parcs flu- 
vials vertebrats per la llera i els passeigs. El parc 
de les basses, el parc agrari i el parc dels aigua- 
molls en serien les tres peces principals, configu- 
radores d'un sistema connex dlespais lliures, 
dlescala general, franc, obert, accessible, idoni 
per a les molt diverses activitats ciutadanes de 
lleure: bany, passejada, fontada, ecoturisme i 
cicloturisme, excursionisme i d'altres activitats 
de temps lliure respectuoses amb el medi. 

4. Revegetar els marges, mitjancant la planta- 
ció de mig milió d'arbres a mig termini, és una 
raonable conseqüencia de les anteriors idees. 
Es tracta d'assolir, progressivament, els efec- 
tes benefactors, oxigenadors, que per al micro- 
clima, el paisatge i I'ecosistema del riu (fixació 
de riberes, diversitat faunístical es derivara de 
la creació de massa vegetal. 

Besos 

5. Soterrar les línies electriques de la llera és 
un pas necessari per obvies raons de paisatge i 
seguretat. 

6. Cal reconstruir el passeig de ribera del mar- 
ge esquerre, que vinculi els espais públics ur- 
bans, transformi la secció canalitzada actual i 
doni accessibilitat a la llera. 

7. La llera ha de reconvertir-se en un parc flu- 
vial lineal. 

- El tracat final del model viari i ferroviari de 
I'operació Delta, veritable esquelet funcional del 
territori. 

- La canalització de la desembocadura del Llo- 
bregat, pel que s'acaba de preparar la Propos- 
ta d'endegament, conjuntament amb la Univer- 
sitat Politecnica (ETSAB). 

- L'ordenació del Parc Fluvial de les Basses, de 
250 ha, al costat de la planta potabilitzadora de 
Sant Joan Despí. 

- El tractament de la franja marítima del Prat, 
que precisa de models físics verificadors dels 
efectes del contradic del port de Barcelona. 

- La gestió de I'espai agrari del Llobregat; cal 
substituir el vell concepte de .zona agrícola. pel 
de .parc agrari. i impulsar processos d1agrega- 
cio parcel.laria i de millora de la infrastructura 
agrícola. 

- El caracter i solució de I'eix viari i de trans- 
port del marge esquerre del Besos, entre Mont- 
cada i Sant Adria. 

- L'experiencia-pilot de reconversió i revegetació 
del Besos en el tram de I'avinguda Salzereda. 

A I1ensems, la MMAMB prepara la Proposta-marc de 
tractament dels espais fluvials, que desenvolupara 
les directrius de I'anterior document incorporant, 
fins a I'escala d' l :5000 el producte de les actualit- 
zacions i els avencos operats en els darrers mesos 
a partir dels treballs de les distintes institucions. 

Qui cregui oportú aprofundir més en un assumpte 
de tanta actualitat com el Pla del Delta, pot consul- 
tar els documents esmentats o la ponencia de 
I'autor, confegida en ocasió de les recents jornades 
sobre els aspectes mediambientals d'aital operació1. 

Són qüestions de gran interes en les quals s'esta t r e  
ballant actualment, en distints graus de participació: 

' Vendrell, J. (maig 1994);cEl Llobregat: riu, bosc, pas- 
seig i parca, a les Jornades El medi ambient en el Pla 
del Delta del Llobregat. 



8. Actuacions d'escala municipal 

Per a la MMAMB és una obligació treballar al ser- 
vei dels ajuntaments. Suposa també, com hem dit, 
interrelacionar experiencies en tots els estrats de 
I'espai públic. La capacitat d'inversió urbanística 
de molts ajuntaments no justifica crear i mantenir 
oficines institucionals de projectes especialitzats. 
Pero I'espai públic és el primer i principal patrimo- 
ni de la comunitat. És per aixo que creiem neces- 
sari implicar-nos fortament en la labor de gestió 
municipal, pero no d'una forma autonoma o ensi- 
mismada, sinó donant suport i col~laboració als 
staffs tecnics dels ajuntaments, a la manera, gai- 
rebé, d'una extensió especialitzada dels serveis 
municipals. 

Els projectes i realitzacions més recents d'obra 
municipal són les que es relacionen en la taula 3 i 
se'n mostren alguns a la figura 8. 

9. Alguns treballs singulars. Avingudes 
i ferides metropolitanes 

Ja hem expl icat la importancia que, per a la 
MMAMB, té la intervenció en les diverses categories 
de I'espai lliure. Les avingudes locals i intermunici- 
pals són, habitualment, eixos de fort caracter es- 
tructurant i cívic. En solem dir [[ferides. metropolita- 
nes als indrets del territori malmesos per interven- 
cions o activitats que comporten erosió o desgast 
important i necessiten accions restauradores. En 
ambdós casos, avingudes i ferides, la MMAMB esta 
elaborant distints treballs d'agencament. 

L'avinguda del Carrilet, a IIHospitalet, és una obra 
vertebral per al barri de Santa Eulalia. Sobre I'anti- 
ga traca del tren, entre els carrers Amadeu Torner 
i Jacint Verdaguer i en una longitud de 800  m, es 
proposa un passeig de secció asimetrica, material 
sobrer i especial cura en els acabats constructius. 
Amb un pressupost de 400 milions de pessetes i 
financament de la MMAMB, esta finalitzant-se. El 
projecte ha estat redactat pels Serveis Tecnics 
Municipals, en col.laboració molt estreta amb els 
de la MMAMB; la direcció és conjunta. 

Taula 3. Obra municipal en espai públic en 
municipis de Sarea metropolitana de 
Barcelona 

Munlclpl Actuacló 

Cerdanyola Dotac16 multlesportiva 
al Parc del Turonet 

Projecte, dlreccio I obra 

Castelldefels  rea de fontada 
a les Basses de Can Roca 

Projecte i direcció 

Gava Placa Francesc Macia 
Projecte 
Tractament ecolbgic 

de la riera dels .Canyars 
Projecte i direcció 

Viladecans Parc del torrent Ballester 
Parc de Can Xic 
Projectes 

Sant Boi Placa al Barri Marianao 
Projecte 

El Prat Placa Louis Braille 
Projecte, direcció i obra 

Santa Coloma Placa de la Nova Casa de la Vila 
de Cervelló Estudi de I'espai públic 

del Pla de les Vinyes 
Projecte i estudi 

Palleja Millores al nucli antic 
Projecte, direcció i obra 

El Papiol Complex Tennístic Municipal 
Projecte, direcció i obra 

Esplugues Parc Pou d'en Felix 
Projecte 

Cornella Placa de IIArquitecte Adell Ferrer 
Projecte, direcció i obra 

L'Hospitalet Placa de la Sardana 
Projecte, direcció i obra 
Pista del Gasometre 
Obra 

Sant Joan Despí Acondiciament 
dels camins agrícoles 

Projecte, direcció i obra 
Actuacions de millora urbana 
Projectes 



Figura 8. Quatre imatges de projectes de la MMAMB, d'espai públic municipal, en el quadrienni 1992-1995 
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La reconversió urbana de la C-245 interessa qua- 
tre municipis (Sant Boi, Viladecans, Gava i Cas- 
telldefels) i opera sobre una longitud de 12  km. 
L'estadi de projecte basic en que ens trobem pre- 
veu la formació d'una gran arteria cívica de secció 
variable, adaptada a I'entorn urba, amb amples 
zones de passeig, reserva per a un futur metro 
lleuger i proposta de gestió i financament múltiple, 
Un tram-pilot a executar a Sant Boi possibilitara 
examinar les solucions constructives comunes. 

A la riera de Sant Llorenc, I'eix de la qual és el límit 
dels termes municipals de Viladecans i Gava, la 
creació d'un passeig arbrat recosira les trames via- 
ries d'ambdós municipis. El projecte esta tot just 
encetat. 

El t ractament de restauració progressiva de 
I'abocador del Garraf, encarregada per I'Entitat 

del Medi Ambient, exigeix participació intertecni- 
ca i nivell successiu de concreció, per la qual 
cosa es treballa en un document-marc d'inten- 
cions, en col~laboració amb d'altres institucions 
públiques. 

La restauració d'antigues extraccions d'arids i 
pedreres és una altra de les tasques futures per 
les quals sera precís desenvolupar accions pilot, 
especialment en els marges dels rius. 

10. La conservació i promoció 
de I'espai públic 

Projectar, construir i conservar alhora I'espai pú- 
blic permet juxtaposar coneixements professionals 
diversos i complementaris. Mantenir I'espai públic 
obliga a volcar experiencia en la projectacio i I'exe- 
cució (figura 9). 

Figura 9. Espais públics que conserva la MMAMB; Collserola, xarxa de parcs i platges 



És ben evident que les característiques dels pro- 
jectes i la cura en la direcció tecnica i I1execuciÓ 
incideixen molt  en la despesa de conservació. 
També, en general, a moduls de realització alts hi 
seguiran moduls de manteniment elevats. Per tal 
de poder reconvertir els molts buits intersticials 
de la conurbació en espais verds, parcs o ~ b o s -  
c o s ~  metropolitans haurem de controlar o limitar 
forca els moduls d'execució; amb aquest suposit, 
no tan sols podrem acondiciar o recuperar més 
porcions del territori, sinó que, així mateix, serem 
capacos de mantenir-ne més. Encertar, en cada 
indret, I'equilibri entre qualitat de projecte, mo-* 
dul d'execució, ratio de conservació i idone'itat de 
la proposta en relació amb I1entorn, ha d'ésser 
I 'object iu cabdal  de to ta  intervenció d'espai 
públic. 

Fa més d'un cicle estacional que es van reformar 
a fons els sistemes de manteniment, to t  raciona- 
litzant i simplificant les labors i els contractes, i 
s'han obtingut, ja, resultats satisfactoris. 

La programació precisa, combinada amb un bon 
grau de flexibilitat operativa, i la vigilancia en hores 
punta són també base d'un eficac manteniment. 

La promoció de I'espai públic ha de tendir a fomen- 
tar-ne l'ús social, per tal de rendibilitzar millor les 
inversions públiques, aprofitant, tanmateix, per inci- 
dir en les aspectes educatius i divulgatius. La Guia 
de la Xarxa de Parcs de I'AMB s'esta confegint 
amb aquests proposits. 

Les activitats lúdiques i educatives que ja són tradi- 
cionals a I'estiu a les platges hauran d1ampliar-se a 
curt termini, per incorporar-ne també d'altres festi- 
ves i esportives a realitzar durant tot I'any. 

Pero el veritable esforc de promoció de I'espai 
públic el realitzen les institucions locals, apropant-lo 
als ciutadans, convertint-lo en I'escenari de tota 
mena d'activitats individuals i col~lectives. Promoure 
I'ús ciutada de I'espai de tots és ja una labor institu- 
cional tan important com concebrelll invertir-hi, pro- 
jectar-Iol materialitzar-lo i conservar-10. 


