TROBADA INFORMATIVA VEÏNAT DE VALLCARCA
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
TORN OBERT DE PARAULES
MANIFEST
CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA VEÏNAL

MPGM 2002

2015 - 2016

- Modificació de traçats de carrers

Taules de concertació entre veïnes de
les diverses entitats del barri i
l’Ajuntament de Barcelona

- Nous vials
- Noves alineacions
- Construcció d’una rambla (Av. Vallcarca)

2014

- Densificació de l’edificació amb noves alçades
inèdites al barri

Jornades participatives de Vallcarca:
El barri que volem
Participació de la Unió Internacional
d’Arquitectes, Arquitectes Sense
Fronteres, l’Ajuntament de Barcelona
i els veïns i veïnes de Vallcarca

AFECTACIÓ
- L’enderroc de la pràctica totalitat de la zona afectada
- Reallotjament
- Tancament de molts comerços
- Ocupació de més de 30 vivendes

1997

2013

- Núñez y Navarro compra més del 50% del terreny privat

Enderrocs fins a l’actualitat

Procés de participació veïnal i comunitàri
per la transformació del barri de Vallcarca
Participació de la UIA, ASF, Ajuntament
de Barcelona i els veïns i veïnes de Vallcarca

1967

1976

2002

2008

Plan de ordenación de les Cerros
de la Montaña del Carmelo, Turó
de la Rubira y Montaña Pelada y
sus zonas adyacentes

Pla General Metropolità de Barcelona

Modificació del Pla General Metropolità

Projecte de la via “o”, una ronda que
comunicava Gràcia amb Collserola
(fou finalment desestimada)

en l’àmbit de l’avinguda de
l’Hospital Militar - Farigola

Pla de Millora Urbana per l’ajust
del viari i l’ordenació
entre el viaducte de Vallcarca,
l’Avinguda de Vallcarca i el carrer
de Gustavo Adolfo Béquer

CRONOLOGIA
PREÀMBUL DEL PROCÈS

1997

2014

El marc legal urbanístic (afectació MPGM) provoca una
degradació social, econòmica i medioambiental del barri.

Més del 50% dels edificis de la zona afectada han estat enderrocats.

Es converteix en una zona inmodificable: no es donen permisos
per arreglar façanes i es deneguen les peticions de les veïnes.

URBANICIDI
Enderrocs de 1997 a 2014

Es consoliden espais de trobada per als veïns, com és el cas de la
Plaça Farigola com a espai comunitari autoconstruuït pel barri.

“Gentrificación no es un nombre de señora”
Museo de los Desplazados

GENTRIFICACIÓ
Elitització del barri i expulsió de la població més vulnerable

BARRI FERIT: DANYAT I AMENAÇAT
CANVI DE MODEL DE CIUTAT

a vessant, entre arbres

De barri-poble...
en contacte amb el terra
residencial i amb vida

especulativa

... a ciutat
en alçada i densa
dormitori

BARRI DESTRUÏT I EN DESTRUCCIÓ

BARRI SUMA DE REALITATS

Transformat per un procès frenat per la crisi

Zones on s’ha consolisat la transformació
Zones destruïdes i en destrucció

¿QUI PROVOCA EL CANVI DE MODEL DE CIUTAT?
- El planejament
- El model de gestió de la ciutat
- El predomini de la ciutat mercat en lloc de la ciutat per a viure

¿QUI S’APROFITA DEL CANVI DE MODEL DE CIUTAT?
- El capital especulatiu

GENTRIFICACIÓ
La situació actual de Vallcarca, Pedro Lorenzo (UIA)

JORNADES PARTICIPATIVES 2014
El barri que volem

12 / 2013
TALLER D’ANÀLISI TEMÀTIC
“Present - futur de Vallcarca”
Assemblea de Vallcarca

11 / 2014
JORNADES PARTICIPATIVES
“El barri que volem”
Entitats i Ajuntament
Aplicació de la metodologia PLAN BARRIO

JORNADES PARTICIPATIVES 2014
El barri que volem

PROPOSTES CONCRETES AL BARRI DE VALLCARCA

- Reconsiderar el planejament (MPGM)
- Mantenir el model de barri poble

MODEL SOCIAL

- Aturar els enderrocs i mantenir el model de barri
residencial tradicional

ECONÒMIC

- Aprofitar l’oportunitat dels buits urbans per crear
nous habitatges basats en un model cooperatiu
i promoure l’habitatge productiu

- Crear una Taula de Concertació
- Promoure el comerç tradicional i de proximitat
- Implantar nous models d’escoles taller, habitatge productiu...

HABITATGE

- Endreçar el turisme sense que afecti negativament al barri

- Construir un nou espai social i cultural
- La Plaça Farigola com a plaça per al barri

ESPAI URBÀ

- Promoure l’agricultura urbana

EQUIPAMENTS

- Dotar al barri d’un edifici poliesportiu
- Un institut d’ESO i batxillerat al barri

- Consolidar Can Carol i el Consulat com a equipaments
- Ressoldre La Cantera com a espai cultural reconeixent
el seu valor històric i natural

- L’espai del triangle com a mercat a l’aire lliure
- Resoldre les barreres arquitectòniques, l’amplada
insuficient de voreres i arbrat als carrers

PATRIMONI

- Atendre al patrimoni cultural, social,
edificat, urbà, ambiental i hídric

- Mantenir la identitat del barri “Vull ser Vallcarca”
- Eliminar l’estesa elèctrica aèria
- Dotar al barri de lavabos públics

INFRAESTRUCTURES

- Resoldre les problemàtiques de clavegueram i inundacions

JORNADES PARTICIPATIVES 2014
El barri que volem

MOVILITAT

- Millorar la mobilitat interna del barri
- Implantar més parades de bus amb més freqüència
- Minimitzar l’impacte dels vehicles a l’Avinguda de
Vallcarca, plaça Alfonso Comín i carrer Farigola
- Col·locar un assessor a la parada de metro de Vallcarca

JORNADES PARTICIPATIVES 2014
El barri que volem

BARRI VIU
Volem un barri on conviuen diferents usos i activitats.
On es viu, es treballa, es compra, s’estudia i es comparteix.
Amb places, institut i espais culturals.

BARRI DORMITORI
El pla actual, MPGM 2002, proposa un barri residencial
sense places ni comerç de proximitat a les plantes baixes.

CONSTRUÏM VALLCARCA
BARRI VIU

CONSTRUÏM VALLCARCA
CULTURA. La Cantera, espai per a les arts escèniques

ECONOMIA LOCAL
Proposem un barri on hi ha comerç quotidià (forn, fruiteria,
queviures...) que sigui local i de proximitat.
Recuperar els tallers que hi havia per a generar una acticitat
econòmica cooperativa.
Volem una economia no depenent de les crisis mundials.

SECTOR SERVEIS I PRECARITZACIÓ
No volem una economia precària basada en els restaurants
i hotels on els contractes laborals són precaris i temporals.

CONSTRUÏM VALLCARCA
ECONOMIA LOCAL

CONSTRUÏM VALLCARCA
ECONOMIA LOCAL. Comerç quotidià i tallers

TIPOLOGIA BARRI/POBLE
Volem edificis baixos respectuosos amb els existents.
Amb mescla de tipologia d’habitatges.
Volem assegurar habitatges assequibles basats en
models cooperatius.

BARRI DESPERSONALITZAT
La MPGM 2002 permet alçades abusives, de fins a 7
plantes davant de cases baixes de 2 plantes, sense
protegir-nos de grans habitatges de luxe només
assequibles a persones adinerades.

CONSTRUÏM VALLCARCA
TIPOLOGIA BARRI/POBLE

CONSTRUÏM VALLCARCA
NO ENDERROCS. Tipologia característica del nucli antic

CONSTRUÏM VALLCARCA
NOVES VOLUMETRIES. Llicències a NyN
Carrer de Mare de Déu del Coll amb Carrer de les Medes

CONSCIÈNCIA AMBIENTAL
Volem una ciutat basada en fonts d’energia renovables,
on hi hagi re-aprofitament de les aigües i es prioritzi la
mobilitat sostenible.

DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA
El pla actual MPGM 2002 és ambientalment obsolet,
basat en combustibles fòssils i trànsit rodat.
Per tant sense propostes per a millorar la sostenibilitat.

CONSTRUÏM VALLCARCA
CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

TAULES DE

PARTICIPACIÓ

CONCERTACIÓ

PAM-PAT

PARTICIPACIÓ?
CONCURS D’IDEES
A VALLCARCA

PARTICIPACIÓ
Legitimitat de l’Ajuntament

