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Els sòcols dels carrers. Porositat i rugositat

conse ents  a anes inacti es’
seves les i d res’ ores i acti es’ 

a anes comporten que to es’ ores en Gehl 
de terminologia la usant adjuntes fotografies 
les en il·lustrat i imatges les en representat 

urbà sòcol de tipus dos els dividir Podem 
al llarg seu esdevenen més avorrits. 
distàncies com a més llargues i els recorreguts 

les percebre fan horitzontalment composades 
façanes les Contràriament, vianant. 

més interessants, intensificant l'experiència del 
amens, més siguin recorreguts els i curtes 

més semblin caminades distàncies les que 
fan perceptual nivell a i vertical, composició 
una presenten baixes plantes Aquestes 

exterior. i interior entre d’intercan i punts 
més comercial, interacció la a per oportunitats 
més proporciona estretes d’ nitats ritme un 
amb i portes més amb sòcols els que diu Gehl 

de recerca La d’elles  llarg al caminar fa es 
agradable més son, visualment interessants 

més quant intensament, més prop, de 
edificis dels baixes plantes les experimentem 

vianants a Com d'experiència. i d'intercanvi 
lloc Es activitats. entre privada, la i pública 
vida la entre llindar el interacciona, edificis 
dels l’e terior a i l’interior a vida la on edificis, 
del surt i entra un on és  urbà sòcol El ciutat. 
la de vida la condicionen l'edificació, de baixes 

plantes les particularment i troben, es l’edi ici 
i ciutat la on urbà, sòcol el Gehl, Jan diu Com 

a la vitalitat del paisatge urbà.
contribuir i activitat generar per capacitat seva 

la tant, per i sòcol, del sensorial qualitat la 
i morfologia la condiciona l'edificació, de l’edat 
a lligada edificatòria, tipologia la que concloure 
fa ens variabilitat d’a esta L'observació 

planta baixa.
seva la en façanes les de rugositat i porositat 

la en variabilitat la i diferències principals 
les sintètica manera de representar vol carrers 

dels sòcols dels axonomètrica L'abstracció 
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rugositat
Els sòcols dels carrers. Porositat i 

coincideix en el Torrent de Bargalló.
que Urgell carrer del vertical traça la i 

Magòria la de riera la de traça l’antiga segueix 
que Tarradellas Josep avinguda l’act al 
de part una reconèixer aixícom algunes, 

observar-ne podem parcel·lari el en sols 
tan Cerdà, Pla del retícula l’i lacable sota 

rieres de traces antigues trobar difícil molt És 

que es va resodre el problema
Farias García de cloaques de pla l'execuciódel 

amb 1890 al fins ser va no muntanya, 
de peu del des torrencials cabals dels 

l'endegament compte en tenir va Cerdà que 
i tot Pla, d'urbanitzaciódel projecte seu el En 

Cagalell. 
del llacuna la a fins curs seu el seguirien 

que Malla d'en Creu la de Bargallói de torrents 
dels aigües les per i III, Pere de muralla la de 

construcció la permetre per Blanca riera la a 
cap desviades ser van que Rabassa, de Riera 

la continuacióde Magòria, de riera la de aigües 
les per regat era ponent, a cap s’estenia 

l’ i a le on territori el comentat, hem Com 

de initi a ent alse ol tra a de l’aig a 
esborrat ha terres, les urbanitzacióde 

la i temps del pas el i ciutats les de 
memòria la de desapareixent anar va canal El 

Llobregat. 
riu del esquerra riba la de hectàrees 4.500 de 

més a servei donava que Infanta, la de Canal 
el hidràulica, infraestructura constr cciód’ na 
la amb continuar va es 1816, al que i Vell- 

Rec -el canal constr cciód’ n la començar va 
es Comtal Rec del model el seguint 1188, El 

s.XIX.
del mitjans a urbanitzats camins esdevindrien 

que i l’agric lt ra a per riques terres 
unes regaven que rieres per configurat territori 
d’ n constància deixa ens Bargalló, de Torrent 

el o Magòria la de riera la com torrents, 
i rieres de estructura identi icaciód’ na La 
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vorera
Els sòcols dels xamfrans. Urbanització i ocupació de la 
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El SÒCOL URBÀ DELS CARRERS. Porositat i rugositat/ URBAN EDGE AT THE STREETS. Porosity and roughness  

 

EL PAISATGE HUMÀ. Límit percebut vs límit administratiu del barri/ THE HUMAN LANDSCAPE. Perceived limit vs. neighborhood administrative 
limit 

 

 

 

 

 

 

7.8 ESTENDRE EL VERD PER TOT ARREU 

 
Barcelona s’ha imposat com a repte millorar la vida urbana fent entrar el verd a la ciutat. Fins fa poc, camp i 
ciutat eren conceptes autònoms. Ha de ser sempre així? Es clar que no. Les virtuts de la vegetació en totes les 
seves formes i atributs són conceptes inherents a totes les teories urbanes del s. XIX i Cerdà les incorpora 
entusiasta en el seu projecte d’Eixample. Eixample, d’altra part estès sobre els camps fèrtils del territori del 
pla de Barcelona i els municipis veïns. 
 
El Pla Cerdà dipositava en el verd urbà, plantat als carrers –un arbre cada 8 metres i a totes les voreres de tots 
els carrers o a tots els patis d’illa- veritables plaça-parc bona part del confort i l’èxit de la nova ciutat. La realitat 
va construir una ciutat més densa que la que imaginava Cerdà. L’estructura urbana ho permetia i així la 
densitat i el sostre varen créixer, triplicant la proposta inicial. Però el sòl fèrtil encara hi és. Quan s’aixeca 
l’asfalt vell, apareix sempre la terra antiga que conserva la memòria de les vinyes i dels horts, i que per això 
acollirà noves arrels i nova saó. 
 
És un camí a l’inversa, que cal recórrer amb alegria però amb seny per tal de no malmetre el que ha bastit un 
fet urbà excel·lent. En efecte l’Eixample de Barcelona és un fet urbà extraordinari gràcies, entre altres virtuts, 
a la seva especial estructura verda, arrelada a tots els carrers. Només cal posar verd on més fàcil sigui i més 
falta faci: als patis d’illa, a les places ermes, als balcons, als terrats. Provant d’encertar la mesura i l’acció. 
 
Entenem que els arbres són el  millor material per les voreres. Altra cosa són els patis accessibles que 
permeten i demanen arbusts i arbres de flors. Les enfiladisses i les cobertes vegetals han de ser restringits als 
espais especials. Però tant de bo no quedi ni un terrat ni un balcó ni una finestra sense un test i una flor. 

 
És en aquest sentit que proposem: 
 
1 Considerar l’estructura plantada de l’Esquerra de l’Eixample – i especialment els plàtans – com un 

patrimoni inqüestionable de l’Eixample i la Ciutat. 

 
2 Relacionar la xarxa de patis interiors d’illa, augmentant la porositat de les mansanes i incrementant l’espai 
públic amb l’aportació de nous espais d’estar, d’escala intermèdia  
- respectant la condició de contrast i d’aïllament dels patis respecte del neguit del carrer, mantenint el seu 
caràcter  secret 
- millorant la llegibilitat dels llindars d’accés als patis -quant a la identificació des del carrer de l'existència 
d’aquests espais- i del seu propi paisatge urbà --sobretot els dels interiors d’illa ‘passant’--de forma clara i 
subtil  
- imaginar una estructura urbana interrelacionada d’espais verds urbans i de patis escolars, oberts durant els 
caps de setmana per guanyar aquests espais de joc per al barri, seguint l’exemple de l’escola Els Llorers.  
 
3 Estudiar la capacitat edafològica i hidrològica dels sòls dels espais urbans prèviament a la seva plantació. 
Per tal de plantar arbres –de variada condició i mesura- agermanats amb els plàtans – l’arbre de l’Eixample- 
als carrers per la seva capacitat de ser compatibles amb els usos urbans intensos del pla del terra i per la seva 
facilitat en costos i temps de manteniment. Reservant els materials més delicats – arbusts, flors, herbes - pels 
patis i espais protegits, singularitzant així l’espai urbà. 

 

4 Activar tots els mecanismes cívics : concursos, bans, ajudes, ... per tal d’incentivar la plantació amb totes 
les plantes possibles de totes les terrasses, terrats, finestres i balcons. Es garantirà una vida millor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Els espais col·lectius autogestionats/ 
Self-managed collective spaces 

 

  

El SÒCOL URBÀ DELS XAMFRANS. Urbanització i ocupació de la vorera/ URBAN EDGE AT THE XAMFERED CORNERS. 
Urbanization and ocupation of the sidewalk 

 

 

LA URBANITZACIÓ I L’OCUPACIÓ DEL SÒCOL/ THE URBANIZATION AND OCCUPATION OF THE URBAN EDGE (PLINTH) 

  

RITME DELS BUITS I PLENS DE LA PLANTA BAIXA. Rugositat/ 
RHYTHM OF GROUND FLOORS’ GAPS AND FILLS. Roughness 
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SEQÜÈNCIA I RITME DE PORTALS I GARATGES. Cas d’estudi: un tram del C. 
Comte Borrell/ SEQUENCE AND RHYTHM OF PORTALS AND GARAGES. 
Case study: a section of C. Comte Borrell  
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