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Presentació

Els grans processos de canvi contemporanis han fet del temps un nou valor
social. En els darrers anys, els governs locals han incorporat progressivament
el temps social en la gestió de les ciutats per tractar de millorar l’organitza-
ció del temps en el viure quotidià i, en especial, en la qualitat de vida i el benes-
tar de les persones.

Amb la col·lecció Dossiers del Temps, l’Ajuntament de Barcelona vol impul-
sar el debat sobre la problemàtica del temps des de la visió de diferents dis-
ciplines d’anàlisi i àmbits d’actuació. Amb aquesta voluntat, els Dossiers del
Temps recullen de manera monogràfica un ampli ventall de temes que van,
des de la reflexió al voltant de les polítiques públiques de temps, fins a les
aportacions d’investigacions aplicades sobre el treball, la família, la salut, l’e-
dat o la vida a la ciutat.

Aquest volum se centra precisament en la ciutat i, en concret, en com l’es-
pai públic participa activament, i sovint de forma decisiva, en la conformació
de les pràctiques socials. A partir dels resultats obtinguts en un projecte d’a-
valuació de polítiques urbanes per a la integració socioespacial de la pobla-
ció nouvinguda, les autores analitzen dos espais de l’Eixample i de Nou Barris
per tal d’il·lustrar la importància de l’espai urbà per a la convivència. Ens hi
ofereixen pistes sobre diverses línies d’actuació, basant-se en l’evidència que
la vida que té lloc als barris —en especial, als espais quotidians— depèn en
bona mesura de les seves característiques morfològiques, dels temps d’ús i
de la manera com s’articulen les activitats en el seu funcionament diari.
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1. INTEGRACIÓ 
SOCIOESPACIAL DE LA
POBLACIÓ IMMIGRADA

1.1. Presentació

Tota societat urbana desenvolupa unes pautes de distribució del temps i de
l’espai que li permeten atendre les diferents necessitats humanes en matè-
ria de subsistència, producció i reproducció. En certa mesura, la ciutat
materialitza una organització espaciotemporal en què conflueixen espais
físics, socials i funcionals que estructuren les activitats i les relacions entre
les persones i els grups socials, tant en l’àmbit del treball productiu de béns
i serveis, com en el del treball reproductiu de la vida humana i la societat.

Aquesta configuració urbana perfila nombrosos aspectes de la societat que
viu a la ciutat, si bé és a escala de barri on es manifesta de forma més evi-
dent, atès que és el lloc on transcorre gran part del temps de la vida quoti-
diana: viure, estudiar, treballar, tenir cura, comprar, accedir a activitats
socials, culturals o de lleure. Aquestes activitats se superposen en un temps
i un espai dimensional en què apareixen, entre altres oportunitats, les de tro-
bada, interacció i convivència.

La necessitat de considerar la dimensió espaciotemporal a les polítiques
urbanes sorgeix perquè la configuració dels barris i de les àrees de convi-
vència constitueix la base sobre la qual s’organitza una societat canviant.
Una bona congruència en l’estructura urbana facilita l’organització dels
temps de la vida quotidiana de les persones i reverteix en una millora social,

9



10

la qual cosa facilita l’ús col·lectiu de l’espai de proximitat, incorporant-hi i
fent-hi visibles les activitats reproductives, alhora que propicia vincles de
suport, de socialització, de participació en activitats compartides, i d’inte-
gració.

En aquest sentit, els importants canvis introduïts per les dinàmiques migra-
tòries dels últims anys constitueixen un fenomen estructural de la nostra
societat que, com en etapes anteriors, ha originat una de les transforma-
cions demogràfiques, socials i econòmiques més profundes de les nostres
ciutats i ha generat canvis en la seva morfologia i estructura.

Aquest document parteix d’una investigació de les transformacions urbanes
dels darrers anys provocades per l’arribada d’intensos fluxos migratoris a
les nostres ciutats,1 els quals han donat lloc a una població d’origen divers
que s’ha distribuït de manera heterogènia pel territori i ha motivat intensos
canvis socials i físics en la configuració de les ciutats catalanes i també dels
barris de Barcelona.

En el marc d’aquesta línia d’investigació orientada a l’estudi de la immigra-
ció, l’habitatge i la ciutat, dirigida per la Dra. Arquitecta Pilar Garcia Almirall,
del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), i vinculada al grup de recerca consolidat
«Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat» (SGR2009-1233), s’han realitzat
diversos projectes competitius (MEC, 2005-2008 i MICINN 2008-2011)2 que
han aportat un coneixement del fenomen migratori i de l’impacte que han
tingut en més de nou barris de diferents àrees de Catalunya i en cinc de la
Comunitat de Madrid.

Amb aquesta base de coneixements s’ha construït una aproximació —con-
trastada amb els agents socials— i s’ha fet una immersió en la realitat social
i urbana amb una visió pràctica dels canvis i de com aquests incideixen en
la convivència del barri.

El treball ha consistit a analitzar en profunditat la integració socioespacial de
la població immigrada en els seus barris i entorns quotidians. Això ha per-

mès constatar que, tal com s’a-
punta des de diferents disciplines i
en diversos sentits, la integració és
un factor multidimensional. El con-
cepte d’«integració» emprat en
aquesta recerca és el d’una igual-

tat formal a la societat, sense que això comporti cap assimilació de la pobla-
ció immigrada.

1 Projecte «Immigració, cohesió social i convivència a l’espai públic», finançat per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.
2 Projectes competitius finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència i el Ministeri de Ciència i Inno-
vació: «Immigració i habitatge: el procés d’integració des de l’anàlisi i la prospectiva de la forma-
ció de llars i el seu accés a l’habitatge. Una aproximació a les set àrees metropolitanes espanyoles»,
2006-2008 (SEJ2005-03372); «Inmigración, vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, urba-
nas y de acceso a la vivienda, consecuencias urbanas y sociales y criterios de actuación para
Barcelona y Madrid» 2009-2011, (CS02008-0437); «Evaluación de políticas urbanas para la inte-
gración socio-espacial: retos y oportunidades para la inclusión social de la población inmigran-
te», 2012-2014 (CSO2011-26682). 

La dimensió espaciotemporal
és un element clau per a 
la integració de la població
immigrada a la societat
actual... 
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La dimensió espaciotemporal és un element clau per a la integració de la
població immigrada a la societat actual (sense oblidar la importància de la
dimensió cultural, social, econòmica, etc.), ja que el barri, entès com un
entorn quotidià de relació, articula la vida de les persones i obre vies a la
convivència. És el lloc on es pot incidir per facilitar un repartiment equilibrat
dels recursos i les oportunitats i per garantir la cohesió social.

La filosofia de l’equip consisteix a transmetre aquesta experiència acadèmi-
ca a l’àmbit de la gestió i de la ciutadania en general com a eina per com-
prendre les transformacions que s’estan produint a les nostres ciutats i bar-
ris i poder-hi incidir.

Per tant, aquesta publicació pretén ser un material divulgatiu orientat a dife-
rents administracions i agents de la societat civil amb l’objectiu d’aportar
elements de reflexió i una visió de les pautes de convivència. Es tracta de
presentar una aproximació a la vida que té lloc als barris —en especial, als
espais quotidians— d’acord amb les seves característiques morfològiques,
els temps d’ús i la manera com s’articulen les activitats en el seu funciona-
ment diari. També pretén proporcionar referents com a exemples clars dels
resultats observats als nostres barris i de les noves formes de convivència
que s’esdevenen. 

1.2. Migracions i canvis urbans

Les transformacions urbanes derivades de les dinàmiques migratòries són
un fenomen recurrent en la nostra història recent. Els trasllats de població
d’una àrea territorial a una altra estan provocats pel desig d’aconseguir una
millora de les condicions de vida, ja sigui en aspectes materials, com ara un
lloc de treball, o en aspectes més abstractes, com la llibertat.

L’èxode de població del camp a les ciutats industrials en creixement va mar-
car el desenvolupament de moltes ciutats europees a principis i mitjans del
segle XX. L’evolució de la població de Barcelona ha estat estretament vincu-
lada a les variacions poblacionals que van tenir lloc en aquesta etapa com
a conseqüència de l’arribada d’intensos fluxos migratoris de Catalunya i de
la resta de l’Estat. Així, entre el 1950 i el 1970 Catalunya experimenta un
creixement demogràfic expansiu (amb l’arribada de 1.159.764 habitants)
que afecta especialment Barcelona i la seva conurbació. Es tracta d’onades
immigratòries de població, d’edats joves i d’origen agrari, que arriben a
Catalunya procedents d’altres àrees espanyoles per treballar en el pròsper
sector industrial.

Aquests creixements accelerats van propiciar en aquesta etapa una de les
principals transformacions urbanes i la implantació de barris de nova crea-
ció al nord-est de Barcelona. Un exemple n’és l’actual districte de Nou
Barris, que va experimentar una dinàmica expansiva imparable que es va
traduir en la construcció de barris amb greus mancances internes, ubicats
en llocs inaccessibles, desproveïts i desconnectats de la resta de la ciutat.
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Els primers polígons de Verdum i Trinitat Nova (1952-1955), a la perifèria
nord-est de Barcelona, s’edifiquen sense connexió amb la ciutat. Només dis-
posen del baixador de Torre Baró, construït el 1949, dels autobusos o tram-
vies d’accés a Sant Andreu o Horta i, el 1953, dels primers autobusos a Via
Júlia. Més endavant, a la dècada del 1960, l’arribada massiva d’immigrants
fomenta el desenvolupisme i l’especulació urbanística, fet que dóna lloc als
polígons de la Guineueta, de Porta, del Turó de la Peira, de Ciutat Meridiana
i d’altres que no es van construir fins a l’etapa predemocràtica, com és el cas
del polígon de promoció municipal de Canyelles, inaugurat el 1974.

La conseqüència lògica d’aquest urbanisme especulatiu del franquisme va
ser el dèficit d’equipaments i de serveis públics que es feia palès a tota la
ciutat, però amb més intensitat als barris perifèrics i de nova implantació,
caracteritzats per estar aïllats de la ciutat consolidada, en llocs de topogra-
fia abrupta i poca accessibilitat. També patien greus mancances quant a la
urbanització dels carrers, en molts casos sense pavimentar, gairebé no
tenien infraestructures per al subministrament d’aigua, llum o clavegueram,
i els comerços i equipaments (escoles, ambulatoris...), les zones esportives
i d’esbarjo, i els serveis bàsics (assistencials, recollida d’escombraries, nete-
ja...) eren escassos.

En aquest context es produeix una presa de consciència sobre la ciutada-
nia concentrada en barris amb nombroses mancances, on la gent viu en
condicions de precarietat i amb pocs mitjans de subsistència. Això va gene-
rar importants moviments veïnals de suport i d’ajuda mútua, així com de
reivindicació i de lluita veïnal per la millora de les condicions de vida i la con-
secució de les llibertats democràtiques.

Durant l’etapa predemocràtica de principis de la dècada del 1970 van sor-
gir a tots els barris de Barcelona associacions de veïns i veïnes integrades
per un ampli ventall de persones conscienciades: des de cristianes compro-
meses, fins a lluitadores antifranquistes i membres de partits polítics alesho-
res il·legals. Units —homes i dones, joves i grans— van organitzar assem-
blees, manifestacions i tot tipus d’activitats que posaven de manifest les
insuficiències que calia pal·liar i les llibertats que calia assolir.

Amb l’arribada de l’Ajuntament democràtic el 1979, es va començar a ela-
borar un projecte de «ciutat democràtica» que tractava de donar cabuda al
debat, a l’acció i a les reivindicacions veïnals als barris, amb l’ajuda de pla-
taformes socials antifranquistes i el saber urbanístic, especialment des de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, iniciativa que els voltants de l’any
1984 va començar a orientar-se cap al possible horitzó dels Jocs Olímpics
del 1992 i que va adquirir forma i velocitat amb la nominació de Barcelona
com a seu olímpica l’any 1986.

En aquesta primera etapa de transició (1979-1986) s’albira un canvi per a la
ciutat i comença una autèntica millora de la qualitat de vida de les persones:
reurbanització d’alguns barris amb problemes de connexió; priorització de
la intervenció en la regeneració i la dignificació d’espais marginalitzats a
causa de l’especulació franquista; transformació de nuclis històrics degra-
dats i sobredensificats; i transformació de les indústries obsoletes en nous
equipaments i espais culturals.
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Algunes de les primeres actuacions, lligades als barris d’estudi de Ciutat
Meridiana i l’Escorxador, responen a la demanda ciutadana. Així, a Nou
Barris, per exemple, s’edifiquen les places de Sóller (1983), d’Àngel Pestaña
o de Llucmajor (1990), la Via Júlia (1986) i l’avinguda de Rio de Janeiro a
l’entorn del gran parc de Can Dragó (1990). També es construeixen nous
equipaments de caràcter social, cultural o esportiu, acompanyats d’una
millora de la qualitat urbana de l’entorn en àrees consolidades. Així, cal des-
tacar per exemple la creació de diversos centres cívics, com el de les
Cotxeres de Sants (1977-1983), o el de l’antiga fàbrica de La Sedeta a
l’Eixample (1982-1984) o, en l’altre extrem de l’Eixample, el de la casa
Golferics —salvada de l’enderroc el 1972 i transformada en centre cívic—,
o la construcció d’acord amb la proposta de Cerdà del parc de
l’Escorxador, inaugurat el 1983, que va substituir les instal·lacions de l’antic
escorxador, en funcionament fins al 1979.

En aquesta etapa (1979-1986), la millora urbana es percep com una expe-
riència positiva de diàleg urbà
que condueix cap a un avanç
en l’acollida de la nova ciutada-
nia de Barcelona i la integració
i la pacificació socials. Des d’a-
quests equipaments es conso-
liden les relacions entre les per-
sones, es participa en els afers
de la comunitat i s’aprofundeix

en els valors democràtics, amb la consegüent generació de canvis en la
convivència.

El 1986, amb la nominació de Barcelona com a seu olímpica, es trenca el
diàleg amb els agents socials i adquireixen rellevància els grans operadors
urbans, que se centren en la realització d’ambiciosos projectes per a la ciu-
tat olímpica: creació de nous espais públics i equipaments urbans, àrees de
nova centralitat i regeneració de nuclis, tot això amb la finalitat de dotar la ciu-
tat d’una nova dimensió metropolitana. Ara bé, també va propiciar l’alça de
preus, va desplaçar la capacitat de promoure habitatges socials i va provo-
car que es deixés de prestar atenció a alguns temes de reivindicació veïnal.

És en aquesta etapa quan Barcelona viu un procés de descentralització resi-
dencial i de trasllat de la població cap a l’entorn metropolità, alhora que es
produeix un desplaçament de l’activitat industrial. Aquest fenomen va afectar
grans ciutats europees —com París, Milà o Lió, per esmentar les més prope-
res—, així com altres ciutats de l’Estat espanyol, i s’explica per les transfor-
macions que estaven vivint: congestió del trànsit, degradació dels habitatges,
desplaçament de l’activitat industrial a la perifèria i un procés de canvi en
determinats barris. La població surt de les grans ciutats centrals i es dirigeix   
cap als municipis de l’entorn, situats a la mateixa província, però sovint con-
tinua mantenint una estreta relació de treball i d’estudi amb la ciutat central.

En el cas de Barcelona, a finals de la dècada del 1980 (1987-1989) les sor-
tides de població superen el nombre d’entrades, i un elevat percentatge de
persones —gairebé el 60 %— es desplacen dins de la província, tot i que
continuen mantenint un vincle amb la ciutat central. Aquesta sortida de

En aquesta etapa (1979-1986), 
la millora urbana es percep 
com una experiència positiva 
de diàleg urbà que condueix 
cap a un avanç en l’acollida de 
la nova ciutadania de Barcelona 
i la integració i la pacificació 
socials. 



població deixa buit el parc d’habitatges més degradat, fet que facilita la
regeneració d’espais desocupats i la millora i substitució d’edificis obsolets,
alhora que potencia el desenvolupament de «grans projectes».

Aquest nou flux migratori de sortida de Barcelona comporta una certa trans-
formació de la ciutat i la societat. La població busca en entorns propers
habitatges assequibles de més qualitat i més grans, de tipologies variades,
en llocs amb unes determinades condicions mediambientals que es perce-
ben com una millora de les condicions de vida.

A l’última dècada, la dinàmica migratòria viscuda a les ciutats catalanes —
especialment a Barcelona— fa que sorgeixin noves necessitats i reivindica-
cions urbanes. Durant aquesta etapa, iniciada el 2001, es reben importants
fluxos de població immigrant que es distribueixen de manera heterogènia i
ocupen alguns dels barris amb més mancances en matèria d’habitatges,
d’equipaments o d’espais públics. Es tracta d’una migració estrangera atre-
ta per la promesa de benestar material i d’un «futur» millor. Per la seva com-
posició i intensitat, aquestes migracions internacionals han comportat un
canvi social brusc i és possible que en alguns contextos amb determinades
característiques socioeconòmiques i territorials hagin generat algunes situa-
cions de conflicte social.

Això es reflecteix amb més claredat en aquells barris on hi ha una acusada
concentració d’immigrants i on moltes de les situacions de conflicte es
poden apreciar als espais públics.

Als barris, aquest canvi s’ha materialitzat en transformacions demogràfiques
i socioeconòmiques —aparició de grups socials abans inexistents, polarit-
zació de l’estructura socioeconòmica i grans canvis a la piràmide poblacio-
nal—, alhora que ha fet aflorar una complexitat convivencial a l’espai urbà:
intensificació i complexització de l’ús dels espais de relació; transgressions
i apropiacions de l’espai públic; proliferació de comerços regentats i fre-
qüentats per la població immigrant; diversificació d’experiències i necessi-
tats a l’espai urbà...

Avui dia, aquesta nova realitat social adquireix un pes rellevant en les políti-
ques i accions d’aproximació als barris des de l’àmbit municipal i, en alguns
casos, amb el suport de plans de barri.

1.3. Metodologia

S’ha estudiat l’ús quotidià en els temps de vida de les persones als
espais públics i la interacció en l’espai físic entre la població autòc-
tona i la immigrada.

S’ha emprat una àmplia base d’estudi, formada per més de nou barris de la
província de Barcelona amb un percentatge de població immigrada superior
al de la mitjana de la província de Barcelona (14,62 %  ). A més, els àmbits
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seleccionats presenten diferents característiques sociodemogràfiques (ori-
gen de la població, taxa de masculinitat, taxa d’envelliment, nombre total de
població...) i urbanístiques (tipologia edificatòria, configuració urbana, carac-
terístiques espacials i funcionals...) que permeten comprovar la incidència
d’aquestes variables en l’ús del temps i dels espais per part de la població
que viu en aquests barris, i també la seva relació amb la convivència.

Aquest document recull la feina i els resultats dels barris de la Nova Esquer-
ra de l’Eixample i de Ciutat Meridiana. Els barris estudiats han assumit un
increment notable de població estrangera entre els anys 2001 i 2010. Les
àrees seleccionades per desenvolupar la recerca presenten diferents trames
urbanes —eixample i polígon residencial—, però tots dos barris compten amb
una part d’estoc residencial deficitari, cosa que té una estreta relació amb la
localització en aquestes àrees de població immigrant (Garcia Almirall, et al.,
2008). A més, aquests barris van acollir les migracions interiors durant els
anys 1960-1970 i Ciutat Meridiana, en concret, es va beneficiar d’un projec-
te integral del Pla de barris que es va dur a terme el 2006.

La presa de contacte amb cadascun dels barris s’ha fet mitjançant tècni-
ques quantitatives, amb l’explotació de les dades estadístiques. L’autèntica
aproximació a la realitat social i urbana de cada barri, i la immersió corres-
ponent, s’ha efectuat a partir de l’aplicació de metodologies qualitatives
consistents a recopilar dades primàries mitjançant l’observació participant i
les entrevistes espontànies i en profunditat realitzades, tant als llocs d’estu-
di, com a les entitats cíviques i socials de l’entorn immediat del barri.

Per tal d’estudiar la relació entre la convivència i les característiques
socioespacials del barri, s’han desenvolupat eines gràfiques que incorporen
la dimensió espacial i faciliten l’anàlisi de la informació. Aquestes eines es
poden aplicar amb facilitat a la comprensió de problemàtiques urbanes, es
poden emprar en fases de diagnosi o d’avaluació, i també són útils en la
preparació de material per a la formació de persones tècniques i el treball
participatiu amb entitats; a més, poden servir de guia per a la redacció de
propostes.

La característica principal del treball és que a partir d’aquestes eines gràfi-
ques (mapes, diagrames, fotos) s’explica la relació entre elements físics
(espais públics, carrers, equipaments...) i socials (com utilitzen les persones
l’espai, quant de temps hi passen, les activitats que hi fan, les relacions que
hi estableixen). És a dir, facilita la lectura de la relació entre la configuració
física dels espais i el seu ús social, alhora que permet relacionar les diferents
dimensions de la informació recollida. També s’ha incorporat la perspectiva
de gènere amb un enfocament interseccional de forma transversal a tot el
treball.
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2. LA CONVIVÈNCIA 
A L’ESPAI PÚBLIC 

Vivim en una societat que és cada cop més complexa i heterogènia. Barce-
lona és una ciutat amb una densitat de 15.993,53 hab./km2, on persones molt
diverses es concentren en un espai limitat i comparteixen espais públics, equi-
paments, transports, comerços, etcètera.

Una altra característica del nostre context és que el temps cada vegada
constitueix un bé més preuat. La importància que s’atorga al temps es tra-
dueix en un augment del pragmatisme a l’espai urbà, on s’intenta aconsegu-
ir una millor rendibilitat del temps. És per això que als espais urbans preva-
len i es potencien els usos superficials i dinàmics, com ara transitar, enfront
dels usos d’estar, que permeten que les persones es relacionin i creïn vincles
entre elles.

2.1. Els conceptes d’«hàbitat», 
«temps» i «convivència»

Definició d’«hàbitat»

El concepte d’«hàbitat» s’ha emprat en diverses disciplines, tant espacials
com socials, per referir-se al medi en què es donen les condicions apropia

3 Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), 2012.
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des, tantmaterials com immaterials, per permetre l’existència d’una pobla-
ció humana.

L’hàbitat va més enllà dels elements físics, ja que és el medi en què interac-
cionen les estructures socials i les físiques a fi i efecte que la localització de la
població sigui possible. Les relacions i les estructures socials són intrínseques
a l’hàbitat, alhora que van evolucionant com a resultat de l’acció humana.

Diagrama 1. Relació entre hàbitat y estructures socials i físiques

Elaboració pròpia

Hàbitat

Estructures
socials

Estructures
físiques

En el context urbà, l’hàbitat és el medi que ens envolta i que ha de propor-
cionar-nos les condicions imprescindibles perquè puguem satisfer les
necessitats quotidianes. L’hàbitat traspassa les fronteres de l’habitatge i
inclou l’entorn proper, l’àmbit espacial on s’esdevé la vida quotidiana i que
normalment es tradueix en el barri.

Cada hàbitat és diferent, ja que els elements materials que permeten el des-
envolupament de la vida es materialitzen de diferents maneres i amb diver-
ses característiques i qualitats. Les estructures físiques (la configuració de la
trama urbana, els carrers, els edificis, els espais públics) són producte de les
estructures socials i alhora condicionen el comportament de les persones
en l’hàbitat.

Des de la perspectiva de la convivència, els espais públics i altres espais de
socialització dels entorns quotidians en què les persones poden interactuar
i establir relacions més o menys profundes (equipaments, comerços, espais
comunitaris d’accés a l’habitatge...) constitueixen l’hàbitat, el medi per a la
interacció i les relacions socials. Aquests espais són vitals per al coneixe-
ment, l’intercanvi i l’ajuda mútua, especialment per a les persones que s’ins-
tal·len en un barri nou.

Definició de «convivència»

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) defineix la convivència com l’acció de
conviure; és a dir, de «viure en companyia d’un altre o d’altres».
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4 Els projectes abans esmentats. 

En termes generals, la convivència comporta un respecte mutu per part de
diverses persones. Ara bé, va més enllà d’això, ja que també és una cate-
goria relacional, perquè comporta una relació entre dos individus o més. És
una acció activa, no pas passiva; hi ha convivència quan hi ha una intencio-
nalitat i les persones adopten una actitud activa a l’hora de relacionar-se
amb la gent.

Convivència vol dir que dife-
rents col·lectius o persones
comparteixen espais i temps, i
que les diverses activitats que
fan s’entrecreuen. Es podria dir
que en un barri hi ha convivèn-

cia si persones amb característiques diferents (origen, classe social, gène-
re, edat) comparteixen espais i temps.

Perquè hi hagi convivència entre les persones d’un àmbit determinat, cal
que coincideixin en un espai específic durant un temps concret. Han d’exis-
tir unes condicions materials perquè hi hagi la possibilitat de compartir un
espai concret durant un temps determinat. Aquesta trobada és la base per-
què les persones puguin establir uns vincles.

No és possible entendre la convivència sense conflictes, ja que són dues
cares de la mateixa moneda, i és així com es relacionen les persones.
L’absència de conflictes no significa que hi hagi convivència, de la mateixa
manera que la presència de conflictes no vol dir que no hi hagi convivència.
El problema sorgeix quan els conflictes són continus o quan les persones
deixen de fer activitats o d’utilitzar espais per tal d’evitar-los. La major part
dels conflictes que es donen a l’espai públic tenen relació amb l’espai (loca-
lització dels espais públics, mobiliari urbà, escassetat d’espais i competèn-
cia per utilitzar-los) o amb el temps (incompatibilitats temporals en l’ús d’un
espai). Aquests conflictes solen sorgir perquè hi ha una incongruència o
incompatibilitat en els temps i l’espai. És a dir, dos grups de persones volen
desenvolupar activitats que no són compatibles de forma simultània.

A partir del treball de camp dut a terme per a aquest estudi i projectes ante-
riors4 es pot conceptualitzar que hi ha diferents tipus de conflictes a l’espai
públic:

Competència per un espai concret: quan dos grups volen fer la
mateixa activitat al mateix temps i en el mateix espai. Per exemple, dos
grups d’adolescents que competeixen per una pista esportiva.

Incompatibilitat d’usos: quan dues persones o grups volen fer al
mateix temps i en el mateix espai activitats que són incompatibles
entre si. Per exemple, un espai que, a causa de la seva configuració
física, no permet que hi hagi un grup de joves patinant i un grup de
persones grans descansant.

Incompatibilitat de temps: quan es vol fer de manera simultània dues
activitats que són incompatibles entre elles perquè la realització d’una

Convivència vol dir que 
diferents col·lectius o persones
comparteixen espais i temps, 
i que les diverses activitats 
que fan s’entrecreuen. 
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n’impedeix la de l’altra; es poden donar en el mateix espai o en espais
contigus. Per exemple, quan unes persones s’estan relacionant en un
espai públic mentre unes altres que es troben en un espai proper volen
dormir.

Gran part d’aquests conflictes es podrien resoldre amb una gestió de l’es-
pai urbà més eficient.

També cal tenir en compte que les activitats i els temps que s’assignen a
cada espai són normes socials que unes vegades es consoliden amb eines
legals (lleis, ordenances) i, d’altres, a través de pràctiques socials. Una
àmplia diversitat social significa una varietat d’experiències més àmplia. Per
això, la incorporació en una societat de nous grups de població també com-
porta la incorporació de les seves pràctiques socials, incloent-hi els usos de
l’espai, les activitats que hi desenvolupen i el temps que hi dediquen.
Aquestes pràctiques socials se situen fora o en els marges de les normes
establertes, per la qual cosa és habitual que sorgeixin conflictes.

Si la convivència és l’objectiu, aleshores en el marc d’una societat intercul-
tural ha d’haver-hi lloc per a les negociacions i les transgressions de les nor-
mes socials preestablertes. Des d’una dimensió espacial i entenent que un
grau més elevat de diversitat social implica una major heterogeneïtat d’ex-
periències i de maneres de resoldre les necessitats quotidianes, és impor-
tant que es reconegui i es respecti aquesta diversitat d’experiències que es
tradueixen en maneres diverses d’utilitzar l’espai públic. Per evitar aquest
conflicte, cal que es produeixi una compatibilització o incorporació dels
usos i dels temps que estan fora de les normes.

2.2. El factor «temps» en la integració 
socioespacial 

«En la nostra societat s’acostuma a establir cinc grans categories per a l’ús
del temps: temps de treball de mercat, temps de treball de cura, temps de
necessitats personals, temps de participació ciutadana i temps lliure o
temps de lleure. Cadascun d’aquests temps presenta algunes característi-
ques pròpies que li atorguen diferents graus de flexibilitat, substituibilitat o
necessitat» (Carrasco, 2001).

Diverses autores vinculen les variables d’espai i de temps amb la vida de les
persones. És el cas de Boccia, que assenyala que «si fem una reflexió sobre el
temps social, que està estretament interrelacionat amb el règim d’horaris, no
podem deixar de banda l’organització de l’espai sobre el qual s’estructuren els
horaris ni tampoc, per tant, la disposició morfològica ni l’estructura urbanística
de la ciutat» (Boccia, 2003, pàg. 1); també, el de Del Valle, que defineix l’espai
com «una àrea físicament delimitable, bé per les activitats que s’hi duen a terme,
per la gent que l’ocupa, pels elements que el contenen o pels continguts sim-
bòlics que se li atribueixen», i el temps com «les variants de l’amplitud en què
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se succeeixen els diferents estadis d’una mateixa cosa o s’esdevé l’existència
de coses diferents en un mateix espai» (Del Valle, 1997, pàg. 100).

A més, és imprescindible reconèixer que el temps individual està directa-
ment condicionat pel temps social (Boccia, 2003). La manera com distribu-
ïm la nostra jornada depèn en gran mesura dels horaris «públics» del trans-
port, de l’obertura comercial, de les esperes en els serveis públics, de la jor-
nada laboral, escolar, etcètera.

Els horaris productius són els que defineixen la distribució de la resta de la
jornada i de les activitats. Els canvis en la distribució del temps són més
ràpids quan es tracta de canvis en l’esfera productiva. En aquest sentit, es
produeix una contradicció quan s’amplien els horaris laborals i comercials
però no s’amplien els horaris dels espais públics i dels equipaments, de la
gestió de la cura, del lleure, de l’esport...

La manera com s’estructura el temps a la societat també condiciona l’ús de
l’espai: com es fa servir, per
què, amb qui, quan. Pel que
fa a això, cal dir que els
espais tenen associats uns
usos (activitats) determinats

en uns moments concrets. Els espais estan definits per les activitats que s’hi
desenvolupen i pels horaris en què s’hi duen a terme.

El temps compartit, encara que sigui mínim, permet que les persones esta-
bleixin relacions informals amb la gent del barri. És el cas, per exemple, de
les petites interaccions quotidianes que ens permeten establir relacions amb
les persones de l’entorn, com ara el fet de coincidir diàriament a la porta de
l’escola, al portal de casa o passejant el gos. Aquestes petites trobades for-
men part de la vida quotidiana.

2.3. L’espai públic com a escenari 
principal de les relacions socials 

Les persones es relacionen en un espai determinat en un temps concret.
Perquè pugui existir una convivència, les persones han de convergir en l’es-
pai i en el temps.

La convivència no és una variable dicotòmica, sinó que existeix una progres-
sió: es dóna en diversos graus fins a arribar a una situació de convivència
plena. D’acord amb això considerem que es pot mesurar el nivell de convi-
vència5 intercultural d’un barri pel grau d’interacció entre les persones immi-

5 Cal aclarir que estem parlant de convivència en termes d’interculturalitat, ja que, si bé aquest
és el significat que se sol atribuir a aquest terme, en el marc d’aquest treball la convivència s’en-
tén de manera general quan hi ha una relació entre persones amb diferents característiques
socials o econòmiques (origen, edat, gènere, condició socioeconòmica...).

La manera com s’estructura el 
temps a la societat també 
condiciona l’ús de l’espai: com es
fa servir, per què, amb qui, quan. 
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Diagrama 2. Esquema dels diferents graus de convivència

En els casos en què es produeix el que es considera una segregació, hi ha
uns límits espacials que poden actuar com a «fronteres»: les persones estan
apartades, no hi ha la presència de diferents col·lectius en un mateix espai,
i a la vegada es genera la concentració de col·lectius homogenis en certs
espais.

Les persones decideixen voluntàriament no anar a un espai en un moment
determinat per la presència d’un grup o col·lectiu antagònic. No utilitzen un
espai concret o ho fan a unes hores en què saben que no coincidiran amb
un grup antagònic.

La RAE defineix la coexistència com «l’existència d’una persona o d’una
cosa de manera simultània a una altra o unes altres». Aquesta definició fa
referència a la dimensió temporal, però no a l’espacial. En aquest treball es
vincula la variable relacional amb l’espacial i la temporal, i es delimita la
coexistència a un espai determinat, partint de la base que hi ha una coexis-
tència quan diferents col·lectius o persones utilitzen el mateix espai, de
manera simultània, però sense relacionar-se entre si.

En la interacció es dóna una «acció que s’exerceix recíprocament entre dos
o més objectes, agents, forces, funcions, etcètera». Des d’una perspectiva
relacional i espacial, hi ha interacció quan diferents col·lectius o persones
utilitzen un mateix espai amb algun tipus de reciprocitat (salutació, conver-
sa) entre ells.

La convivència implica que diferents col·lectius o persones comparteixen, no
només el mateix espai, sinó també activitats que realitzen en companyia.

Segregació Coexistència

Interacció Convivència

Elaboració pròpia

grants i les autòctones i les persones immigrades de diferents orígens en els
espais públics de l’entorn quotidià. S’han identificat diferents graus de rela-
ció entre les persones en funció de l’espai: segregació, coexistència, convi-
vència i integració.
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El treball dut a terme ens ha permès constatar que el tipus de relació pre-
dominant als espais dels diferents barris és la coexistència; és a dir, que per-
sones de diferents orígens tendeixen a utilitzar els mateixos espais sense
que necessàriament es relacionin entre elles, però també sense que sorgei-
xi cap conflicte.

La segregació en l’ús de l’espai es produeix en llocs molt concrets, on la
configuració espacial és determinant. Són espais de difícil accés, una mica
ocults, amb poca relació amb la resta de la vida quotidiana dels barris:
comerços, altres espais, equipaments. També s’ha observat amb relació a
la segregació residencial i comercial, on l’apropiació de l’espai públic coin-
cideix amb els col·lectius que viuen en aquell carrer o que hi regenten certs
comerços.

La interacció és el primer grau de la convivència que implica una acció recí-
proca i, per tant, assenta les bases perquè s’estableixi una convivència
plena. Així, per exemple, les comunitats de veïns són espais molt propicis
per a la interacció a través de la salutació, una conversa ocasional o fins i
tot una ajuda puntual.

La convivència és el grau de relació més difícil d’aconseguir, perquè depèn
de la confluència de diversos factors, com ara el temps necessari perquè les
persones es coneguin i decideixin compartir activitats.

Els equipaments educatius representen una gran oportunitat per promoure
la convivència a partir de l’existència d’una activitat compartida. S’observa
una tendència a la interacció entre persones autòctones i persones
migrants, o entre persones migrants de diferents orígens en equipaments

escolars. És el cas, per
exemple, de persones cui-
dadores que van a recollir
els infants a la sortida del
col·legi i els fills i filles ado-
lescents a la sortida de l’ins-

titut. D’això també dependran els espais que fomenten aquestes dinàmi-
ques, com ara els espais d’espera a les voreres, que han de ser amples per-
què possibilitin la trobada, o la proximitat entre aquests equipaments i les
places o els parcs, perquè s’hi pugui anar després de l’activitat escolar.
Alguns dels col·legis que hem observat en altres barris permeten utilitzar els
patis el cap de setmana o després de la jornada escolar, cosa que aporta al
barri un nou espai de convivència.

La configuració del barri i el disseny dels espais públics és un factor que
influeix de manera negativa en la convivència si són deficients o si hi ha una
manca de manteniment que generi uns usos inapropiats o una percepció
d’inseguretat. En canvi, s’ha comprovat que un disseny adequat —per
exemple, places o parcs que permetin un ús simultani per part de diverses
persones en un mateix espai— promou la coexistència, la qual, amb el
temps i gràcies al coneixement i a la confiança entre les persones, pot deri-
var en situacions d’interacció o fins i tot de convivència.

Els equipaments educatius
representen una gran oportunitat
per promoure la convivència a
partir de l’existència d’una
activitat compartida.
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No obstant això, tal com afirma Giménez, «[... ] no hi ha situacions de con-
vivència pures. Totes les societats i les cultures, totes les situacions socials,
tenen elements de convivència, de coexistència i d’hostilitat, tant si ho con-
siderem en una dimensió diacrònica com sincrònica» (Giménez, 2005, pàg.
12). Des d’una perspectiva espacial, hi ha espais que a causa de la seva
morfologia i del tipus d’activitats que propicien estableixen les condicions
necessàries perquè es donin situacions de convivència.
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3. UNA LECTURA A DOS
BARRIS DE BARCELONA:
CIUTAT MERIDIANA I LA
NOVA ESQUERRA DE
L’EIXAMPLE
(L’ESCORXADOR)

Aquest apartat se centra en l’experiència dels barris de Barcelona seleccio-
nats. Es desenvoluparà una presentació general de cadascun dels barris i
dels espais estructuradors dels fluxos, recorreguts i activitats quotidianes
més rellevants, així com d’alguns dels espais de trobada, estada o joc, a fi
i efecte d’identificar les particularitats de cada cas. També es farà una valo-
ració dels aspectes identificats en l’apartat anterior i observats en cadascun
dels barris. Com a material de suport per explicar els fenòmens identificats
es faran servir diverses eines gràfiques (fotografies, esquemes i mapes).
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3.1. Ciutat Meridiana

Presentació del barri

El barri de Ciutat Meridiana es troba situat al districte de Nou Barris, a la zona
més perifèrica respecte al centre de Barcelona, a l’extrem nord-est. Aques-
ta zona, amb una superfície de 35,96 hectàrees i una població de 10.7486

persones, té una densitat de 298,89 persones per hectàrea. S’hi concentra
un 35,47 % de població immigrant, amb un predomini de població procedent
de l’Equador (6,41 %)7, seguida de poblacions d’altres països, com ara el
Pakistan (5,39 %), el Marroc (3,88 %) i la República Dominicana (2,79 %). Si
bé la xifra de població extracomunitària continua sent elevada, els darrers
quatre anys moltes persones immigrants s’han vist obligades a abandonar el
barri per problemes econòmics relacionats amb l’habitatge.

El barri sorgeix a la dècada del 1960 davant la forta demanda d’habitatge
per part de població immigrant procedent d’altres indrets de l’Estat.
Concebut com a polígon residencial aïllat i construït en una zona muntanyo-
sa, es caracteritza per una topografia accidentada. A causa de les elevades
pendents, històricament s’han produït molts problemes d’accessibilitat i de
comunicació entre diferents zones del barri i entre aquest i la resta del dis-
tricte i la ciutat. Les millores dutes a terme al barri des del període que s’i-
nicia amb els primers ajuntaments democràtics han intentat millorar-ne la
connectivitat, l’accessibilitat interna, la dotació d’equipaments i l’espai
públic en general.

Fotografies 1 i 2. Vista del barri des de Torre Baró i eix de connexió
de vianants amb escales.

Està delimitat per la topografia del barri d’autoconstrucció de Torre Baró, el
qual el separa de la resta del districte, per l’entorn natural de la muntanya
del Collserola, el barri de Can Cuiàs, al municipi de Montcada i Reixac, i el
límit format per les vies del ferrocarril i les carreteres d’accés a la ciutat de
Barcelona. Tots aquests límits són barreres que dificulten la relació amb la
resta del territori a causa de la topografia o de les característiques de les
infraestructures viàries i ferroviàries. La comunicació més eficaç amb la resta

6 Dades extretes del Padró continu de població de l’any 2012 de l’Institut Nacional d’Estadística.
7 Percentatges amb relació al total de població. Font: Padró continu de població de l’any
2012, Institut Nacional d’Estadística. 
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de la ciutat es fa mitjançant el tren de rodalies (Renfe), però també hi ha una
línia de metro i diverses línies d’autobusos.

La majoria dels habitatges es troben ubicats en edificis de blocs de planta
baixa i d’entre cinc i set plantes i, tret d’alguns casos, tots ells són d’ús
exclusivament residencial. En general, els estàndards constructius són de
baixa qualitat (molts blocs, per exemple, no tenen ascensor). Molta pobla-
ció immigrant va ptar per aquest barri com a zona d’estabilització perquè
era més assequible que altres barris més centrals que es triaven com a punt
d’arribada.

Fotografies 3 i 4. Tipologies residencials de Ciutat Meridiana.
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Caracterització del barri 

Mapa 1. Ciutat Meridiana: esquema funcional del barri
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La major part dels edificis del barri són d’ús residencial, però hi ha zones
que concentren comerços de proximitat en algunes plantes baixes i equipa-
ments de barri. Els comerços existents permeten un proveïment bàsic (ali-
mentació) dins del barri mateix, mentre que els equipaments escolars, de
salut, culturals i de serveis socials permeten resoldre diverses necessitats
quotidianes. La immensa majoria de les persones que circulen pel barri hi
viuen. En general, la gent no es desplaça fins aquesta zona per fer-hi cap
activitat.

Fotografies 5 i 6. Zones comercials del barri que atrauen persones
per a la realització d’activitats quotidianes.

El barri s’estructura a l’entorn de dues centralitats anomenades, a efectes
d’aquest estudi, «àrees dinamitzadores de convivència». La primera, que és
la que concentra un nombre més elevat d’activitats, és l’àrea al voltant de la
plaça Roja de la Ciutat Meridiana —un dels tres espais de relació analit-
zats—, situada davant de l’estació de Renfe. Està envoltada de comerços i
és a poca distància d’alguns equipaments de proximitat, com ara la biblio-
teca i la zona de les escoles cap a Torre Baró. La centralitat s’expandeix
lleugerament amb comerços sobre el carrer dels Rasos de Peguera, que
permet accedir a la resta del barri en cotxe, autobús i a peu, i forma un eix
de connectivitat, també amb usos comercials a moltes plantes baixes fins a
la zona del mercat municipal de Ciutat Meridiana. Aquesta és la part del
barri on coincideixen més persones a causa de la confluència d’activitats
que s’hi duen a terme.

L’altra centralitat es troba a la part intermèdia del barri i s’hi pot accedir a
peu des de l’anterior mitjançant un sistema d’escales mecàniques, funicular
i ascensor. Està formada per un petit eix comercial que continua al carrer
dels Rasos de Peguera, a la part alta, sobre el qual se situa la plaça homò-
nima (que també analitzem), pròxima, entre altres, als equipaments escolars
públics i concertats i al mercat de Núria, el segon mercat municipal del barri.
En comparació amb l’anterior, aquesta àrea presenta menys activitat comer-
cial i últimament està experimentant una recessió en l’activitat econòmica,
amb el consegüent tancament d’alguns comerços. En aquesta àrea també
s’ubica, en un extrem, la plaça del Pedraforca, que analitzarem més enda-
vant.

A més d’aquestes dues zones, que concentren la major part de les activi-
tats, hi ha altres comerços i espais de relació situats entre blocs.
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Es pot accedir als comerços i als equipaments de proximitat, en recorreguts
d’uns 300 metres, des de diferents punts del barri, però segons la topogra-
fia, la diferència de nivells i la manera com s’hagi resolt l’accessibilitat,
alguns són més propers que d’altres i la dificultat del recorregut i el temps
necessari per traslladar-se d’un lloc a un altre varien.

Un dels recorreguts més habituals per anar a peu és l’eix del carrer dels
Rasos de Peguera, que connecta per mitjans mecànics les zones centrals i
els tres accessos principals que distribueixen cap a la zona intermèdia del
barri. Un altre recorregut molt emprat està situat a la zona baixa, vorejant la
biblioteca, i duu al centre d’atenció primària (CAP) i a l’escola de Torre Baró.
En els últims temps aquesta zona ha experimentat una millora gràcies a la
Llei de barris i ara és més fàcil accedir a aquests equipaments.

Fotografies 7 i 8. Biblioteca nova del barri i connexió entre Ciutat
Meridiana i Torre Baró per mitjà dels equipaments.

Descripció dels espais analitzats a Ciutat Meridiana

Per a l’estudi de Ciutat Meridiana s’han seleccionat les dues places situa-
des a les dues zones de centralitat —la plaça Roja i la plaça dels Rasos de
Peguera—, totes dues relacionades amb equipaments, comerços i xarxa de
mobilitat accessible a peu i en transport públic, i un tercer espai, la plaça del
Pedraforca, per la seva proximitat a un dels col·legis primaris públics.
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Mapa 2. Plaça Roja de la Ciutat Meridiana: usos propers
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La plaça Roja és l’espai de referència del barri. És el més gran i el que està
ubicat en una zona més cèntrica respecte als altres espais.

L’entorn proper de la plaça —l’espai situat a uns 200-300 metres, que es
pot recórrer a peu en 5-10 minuts, segons la direcció i les condicions— és
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Un altre aspecte que caracteritza l’entorn de la plaça són els comerços, que
resolen moltes de les compres quotidianes. Hi ha diversos punts de concen-
tració de comerços. Un dels més importants és troba a les plantes baixes
dels edificis de la plaça Roja i als espais que es generen entre els blocs situ-
ats a la part posterior. El mercat setmanal és un dels atractius comercials de
la zona; té lloc el divendres, per la qual cosa aquest és el dia en què més
persones es desplacen fins aquí. La plaça cobra vida durant els horaris d’o-
bertura dels comerços, al matí, a la tarda i entre setmana; a la nit i el cap de
setmana, quan els comerços estan tancats, té un aspecte molt diferent.

La concentració d’equipaments a l’entorn de la plaça és una altra de les
raons per les quals la gent es desplaça fins aquesta zona. Segons l’horari,
hi trobem famílies amb infants que van cap als equipaments educatius,
joves cap a l’institut, o persones que es dirigeixen al centre de salut. La
biblioteca és utilitzada com un espai comú per totes aquestes persones,
que en molts casos la fan servir de pas cap a altres equipaments. Altres
equipaments propers, situats darrere de la plaça i amb accés des d’un dels
espais entre blocs i des del carrer de Vallcivera, són el Centre Cívic Zona
Nord i els serveis socials. A la planta baixa de la plaça també hi ha un local
destinat a parròquia.

el més vital del barri per les funcions urbanes que s’hi concentren i per la
gent que en fa ús. Aquesta vitalitat depèn del dia de la setmana, i varia de
manera considerable entre els dies feiners i el cap de setmana. La distribu-
ció dels usos situats a aquesta distància no es reparteix de la mateixa
manera a l’entorn, ja que la plaça està ubicada en el que podríem anome-
nar un extrem del barri tallat per les vies del tren i les carreteres.

Part de la seva rellevància al barri obeeix a la ubicació contigua de l’estació
de Rodalies Renfe, que és el punt de connexió principal del barri amb la
resta del territori en transport públic, així com un espai d’entrada i de distri-
bució a la resta del barri i als barris veïns.

Fotografies 9 y 10. Comerç a la part superior de la plaça Roja de la
Ciutat Meridiana i mercat setmanal.
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Mapa 3. Plaça Roja de la Ciutat Meridiana: configuració de l’espai i
usos de l’entorn

a. Accessos des de voreres
b. Paviment central
c. Zona porxada
d. Escales a zona balconada
e. Jocs infantils
f. Zona de bancs
g.Taula de ping-pong
h. Zona verda amb palmeres, gespa i mirall d’aigua

USOS DE L’ENTORN

E4 Biblioteca Zona Nord

Comerços quotidians

Habitatge sobre PB comercial

Altres usos: tallers mecànics

Estació Rodalies Renfe

Parada d’autobusos

La plaça Roja de la Ciutat Meridiana és un espai rectangular d’uns 5.000 m2,
amb un pendent lleu i una bona accessibilitat. S’hi pot accedir des de tres
llocs que permeten creuar-la en diagonal i arribar al barri a peu, cosa que
dóna vida a aquesta zona. El paviment de l’interior de la plaça és pla i es por
emprar per creuar en diagonal amb carrets de la compra i cotxets.

Està envoltada de comerços, habitatges i xarxes de mobilitat. En dos cos-
tats està delimitada per una zona porxada dins de l’espai mateix, amb usos
principalment comercials a la planta baixa i al segon nivell, al qual s’acce-
deix per unes escales. En aquest segon nivell també hi ha comerços a les
plantes baixes i blocs d’habitatges en altura. Pels carrers adjacents circulen
moltes persones a peu, així com autobusos i vehicles que accedeixen al
barri.

El disseny de l’espai proposa diversos usos. La superfície més extensa és
una zona central que acull el mercat setmanal. Cap a un dels costats por-
xats hi ha una zona de jocs per a infants d’entre 3 i 12 anys d’edat. Hi ha

Espai públic analitzat

Elements de l'espai que generen usos
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N
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Hem observat que les persones que normalment fan servir la plaça Roja entre
setmana, els dies festius i durant els horaris diürns, al matí i a la tarda, reflec-
teixen força bé la composició social del barri. Es tracta d’homes i dones grans,
d’origen autòcton; persones adultes, principalment d’origen immigrant extra-
comunitari; i algunes persones joves i infants, la majoria de les vegades també
d’origen immigrant.

Els espais que més s’utilitzen a diari i durant gairebé totes les hores del dia,
segons el nombre de persones observades, són la zona central de la plaça i
un dels balcons de la planta alta.

El primer espai, situat al centre de la plaça, és utilitzat per persones que reflec-
teixen la composició social del barri com a zona de pas des de i cap a la resta
del barri: utilitzen l’estació de tren, la parada d’autobús o algun dels equipa-
ments de la zona de Torre Baró. Si es creua la plaça s’accedeix a la canto-
nada per la qual, a través de la rampa i en ascensor, s’accedeix a la biblioteca
i, a través d’aquesta, a l’escola, a la llar d’infants i al centre de salut. Aquests
dos últims equipaments són els que, segons hem observat, generen més
recorreguts de vianants des del barri i creuant la plaça en diagonal.

dues zones amb bancs: una al llarg dels porxos, davant de la zona de jocs,
i una altra lateral a la zona central, envoltada de palmeres. L’espai també
disposa d’una taula de ping-pong. La vegetació se situa cap a una banda
de la plaça, amb una línia de palmeres que projecten ombra sobre els bancs
i una zona de gespa que permet salvar el desnivell amb el carrer i que alho-
ra tanca l’espai. A la primera planta, per on s’accedeix a la resta de comer-
ços i d’habitatges, sobre les dues zones porxades, hi ha una balconada
sobre la plaça que permet contemplar tot l’espai des de dalt. L’espai està
dissenyat de tal manera que ofereix una bona visibilitat, excepte pel que fa
a algun racó que queda darrere les escales.

Fotografies 11 i 12. Plaça Roja de la Ciutat Meridiana: zona de jocs
infantils i accés al nivell superior de la plaça.
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Fotografies 13 i 14. Trànsit continu de persones per la plaça Roja de
la Ciutat Meridiana.

El segon espai més utilitzat correspon a la zona central de la balconada, al
costat de l’escala que comunica amb la plaça i des de la qual es veu tot l’es-
pai, i és usat, principalment, per grups d’homes adults, d’edat mitjana
(alguns més joves), que es divideixen per orígens per tal de conversar. Hi ha
dos grups: el d’homes autòctons (amb alguns gitanos) i el d’immigrants
(pakistanesos o marroquins). A vegades, al grup autòcton s’hi afegeix algu-
na dona, encara que de manera temporal, mentre que els homes passen
pràcticament tot el dia en aquest espai. La presència d’aquests grups gene-
ra espais d’ús segregat i, en alguns casos, una percepció d’inseguretat
envers la plaça. També hi ha altres persones, en general homes i dones d’o-
rigen autòcton, que fan servir les terrasses dels bars que hi ha en aquest
espai. A més, és el lloc per on passen diverses persones que després cre-
uen pel centre de la plaça des dels habitatges que hi ha darrere.
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Mapa 4. Placa Roja de la Ciutat Meridiana: resum d’espais, temps i
persones

HORARIS

Diürns, dies d’entre setmana
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Durant el cap de setmana, o alguna tarda d’entre setmana, la superfície de
la zona central és utilitzada com a zona de jocs de pilota per infants inde-
pendents8 o adolescents. S’han observat grups mixtos d’origen autòcton i
immigrant, i també grups que juguen per separat, però perquè tenen edats
diferents.
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8 Són els que no estan sota la vigilància de cap persona adulta.

Altres elements emprats amb freqüència són els bancs situats al centre late-
ral de la plaça, principalment per homes grans que dediquen alguna estona
a observar el trànsit de la plaça, a passejar el nét o néta en cotxet, per algu-
na dona adulta que s’asseu a descansar abans d’anar a un altre lloc, o per
alguna parella que conversa.

A la zona de jocs infantils pràcticament no s’ha observat cap ús. Són molt
poques les persones que utilitzen aquesta part de la plaça, ni entre setma-
na ni el cap de setmana. En els casos observats, hi havia un pare que s’ha-
via reunit amb el grup d’autòctons de la balconada i mentrestant tenia cura
de la seva filla petita, un altre pare d’origen llatinoamericà, que també cui-
dava la seva filla que jugava al tobogan i, en una altra ocasió, durant un cap
de setmana, dues mares marroquines que tenien cura dels seus infants.
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La plaça dels Rasos de Peguera no constitueix un espai de referència com
a tal, però està ubicada a la segona zona del barri amb més varietat d’usos
i complementa les funcions que es duen a terme al voltant.

L’entorn pròxim a la plaça es troba a una distància d’uns 200-300 metres i,
a diferència de l’entorn de la plaça Roja, presenta un pendent descendent i

Plaça dels Rasos de Peguera 

Mapa 5. Plaça dels Rasos de Peguera: usos propers
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Es tracta d’una zona molt freqüentada perquè és on desemboquen dos dels
tres recorreguts accessibles del barri des de la zona inferior: un mitjançant
escales mecàniques i l’altre amb un ascensor que combina amb el funicular
i que es fa servir molt durant les hores d’entrada i de sortida de l’escola.

A més, des de la cantonada de la plaça s’accedeix a l’estació de metro de
la línia 11, que connecta amb Torre Baró i la xarxa de metro de la ciutat, i a
la plaça mateix hi ha la parada d’un autobús que connecta el barri amb els
barris veïns.

Fotografies 17 i 18. Boca del metro a la plaça i funicular que connec-
ta la zona baixa del barri amb l’alta.

no tota la zona té el mateix grau d’accessibilitat, raó per la qual el temps i la
dificultat dels recorreguts varien considerablement d’un cas a un altre. Així
mateix, la distribució dels diferents usos no és igual a tot l’entorn; principal-
ment es concentren a la part que baixa cap a la zona de la plaça Roja.

Dels equipaments propers, el que dóna més vida a aquest espai és l’esco-
la pública, CEIP Ferrer i Guàrdia, primària i infantil, que és a on van la majo-
ria dels infants del barri. Als voltants de la plaça també hi ha el casal de gent
gran, el de joves, l’església i una altra escola concertada.

Fotografies 15 i 16. Casal de gent gran i edificis de l’església i del
casal de joves que donen a la plaça dels Rasos de Peguera.

Alguns comerços de proximitat situats al carrer dels Rasos de Peguera,
davant la plaça, i el mercat de Núria, a uns quants metres de distància,
completen els punts d’atracció de l’entorn de la plaça.
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Mapa 6. Plaça dels Rasos de Peguera: configuració de l’espai i usos
de l’entorn

La plaça és un espai irregular i allargat que s’estén sobre el carrer dels
Rasos de Peguera. Té uns 150 metres de llarg i 25 metres d’ample màxim.
Els límits de l’espai vénen determinats pel carrer dels Rasos de Peguera,
principalment de trànsit de vianants però també amb vehicles, i per la can-
tonada amb el carrer del Pedraforca. La resta del perímetre és un important
desnivell que dóna cap al pati de l’escola i cap als blocs d’habitatges.
L’accessibilitat a la plaça varia. Sobre el carrer dels Rasos de Peguera és
plana i continua amb la vorera; per a accedir a l’altre costat s’ha de fer ser-
vir una rampa amb un pendent pronunciat que arriba per darrere de la zona
en desnivell.

L’espai de la plaça en si és pla i accessible, cosa que permet utilitzar-la per
a recorreguts de vianants com a part de la vorera. No hi ha activitats que
donin directament a la plaça. L’entorn construït proper —a més de l’escola
a la qual s’accedeix pel carrer lateral, de l’edifici de l’església i del casal situ-
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at en un extrem— està format per blocs d’habitatges i comerços a la vore-
ra del davant, però sembla que no incideixen en l’ús de l’espai. A la resta de
l’entorn hi ha un desnivell protegit amb una barana.

Els usos que proposa l’espai són una zona de jocs infantils per a infants
grans, situats a l’extrem més allunyat de l’escola, sense gaire ús, i diverses
zones de bancs, alguns a l’ombra, però la majoria al sol i en alguns casos
molt utilitzats.

Fotografies 19 i 20. Usos de la plaça des de perspectives diferents. 
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Mapa 7. Plaça dels Rasos de Peguera: resum d’espais, temps i per-
sones

A l’observació s’ha comprovat que la plaça dels Rasos de Peguera és, de
manera gairebé exclusiva, un espai de pas, amb un ús més pronunciat els
dies d’entre setmana. La utilitzen principalment les famílies que resideixen a
la part més alta del barri durant els diferents horaris d’entrada i de sortida
de l’escola, passant pel mercat de Núria, o les que hi accedeixen des de la
zona baixa cap al desnivell de Can Cuiàs. Es tracta de persones d’origen
autòcton, grans o adultes, i immigrants adultes, majoritàriament dones en
tots dos casos. S’han observat infants que transiten sols per la plaça i, en
general, nens i nenes més grans que tenen cura d’algun germà petit.

D’acord amb aquest ús predominant, un altre espai molt utilitzat és la can-
tonada amb el carrer de l’escola, on es concentren moltes persones asse-
gudes als bancs o aturades a la cantonada esperant l’hora de sortida de
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l’escola. Curiosament, la cantonada és un lloc molt estret, pel qual amb
prou feines poden passar dues persones a la vegada, però és un dels
espais més utilitzats. Als bancs s’ha identificat un grup de mares marroqui-
nes que solen utilitzar el mateix banc de la cantonada, amb cabuda per a
unes cinc persones. En alguna ocasió en què el banc estava ocupat per un
grup de joves, les mares es van reunir de peu a la mateixa cantonada. Els
altres bancs de la cantonada —tres   dobles— els fan servir, segons hem
observat, persones autòctones, adultes o grans, principalment dones.

Fotografies 21 i 22. Espera a la hora de sortida de l’escola. 

Més enllà d’aquests espais i usos, també es fan servir alguns dels bancs
ubicats a la barana cap al desnivell de darrere. S’ha observat alguns homes
grans sols, que estaven descansant o senzillament mirant què passava al
seu voltant. En més d’una ocasió, tant entre setmana com el cap de setma-
na, s’ha vist un grup d’homes i de dones adultes, d’origen llatinoamericà,
que es reunien per conversar.

La zona de jocs infantils amb prou feines s’utilitza, cosa que resulta molt
curiosa, ja que és un dels espais amb jocs més proper a l’escola i pel qual
passen moltes famílies.
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Plaça del Pedraforca

Mapa 8. Plaça del Pedraforca: usos propers

L’entorn proper de la plaça del Pedraforca, a una distància d’uns 200-300
metres, és, dels tres entorns propers, el que menys usos té. De l’entorn que
l’envolta, només la meitat pertany al barri i està format per habitatges. La
resta és un barranc que dóna a la zona industrial de Can Cuiàs i no hi ha
continuïtat urbana.
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L’espai està situat a 200 metres de la plaça dels Rasos de Peguera, de la
boca del metro i del casal de joves, i a uns 100 metres de l’escola, de l’as-
censor que comunica amb la part baixa del barri cap a la plaça Roja i del
casal de gent gran. Malgrat la proximitat, no sembla que cap d’aquests usos
doni activitat a la plaça, tret del casal de gent gran, ja que els seus usuaris
i usuàries poden fer servir la petanca.

A l’entorn hi ha alguns comerços d’alimentació regentats per persones
immigrants, un bar i un forn de pa a les plantes baixes d’uns blocs d’habi-
tatges propers, sobre el carrer del Pedraforca. Estan situats abans d’arribar
a la plaça, sobre el carrer del Pedraforca, raó per la qual tampoc no influei-
xen en l’ús de la plaça.

El carrer del Pedraforca acaba en un carrer sense sortida que dóna accés
exclusivament a un edifici d’habitatges de vuit plantes, la façana del qual
està orientada cap a la plaça. Aquesta situació provoca que no sigui un
espai de pas, per la qual cosa són molt poques les persones que transiten
per aquesta zona.

Fotografies 23 i 24. Carrer del Pedraforca d’accés a la plaça i vista
del desnivell des de la plaça al barri de Can Cuiàs.
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Mapa 9. Plaça del Pedraforca: configuració de l’espai i usos 
de l’entorn

La plaça, d’uns 1.000 m2, presenta una forma rectangular. Està delimitada
pel carrer del Pedraforca, que permet accedir-hi i del qual està separada per
un desnivell; un altre dels costats dóna a un carrer intern, sense urbanitzar,
d’accés als aparcaments d’uns blocs d’habitatges; la resta és un mirador
que dóna al barranc, amb vegetació espessa cap a la zona industrial de Can
Cuiàs.

L’únic accés a la plaça és pel carrer del Pedraforca, que és pla, però no
accessible. La vorera des de l’escola està interrompuda abans d’arribar a la
plaça. Els cotxes aparquen als dos costats de la calçada i les voreres són
estretes. No hi ha un camí marcat clar cap a la plaça des de l’entorn proper.

Sobre el carrer del Pedraforca, els usos de les plantes baixes properes són
d’accés als blocs d’habitatges, separats entre si, que generen espais buits,
per la qual cosa l’activitat al carrer és força baixa: només l’utilitzen les per-
sones que accedeixen a aquests habitatges.

L’espai de l’interior de la plaça està força ben equipat, amb jocs infantils per
a diferents edats i una zona molt arbrada amb bancs a l’ombra, i una zona de
petanques també proveïda de bancs. Es tracta d’un espai amb una bona vista
del barri de Can Cuiàs i de la resta del territori que envolta Ciutat Meridiana.
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Fotografies 25 i 26. Zona infantil i zona de petanques de la plaça. 

Mapa 10. Plaça del Pedraforca: resum d’espais, temps i persones
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En general, són molt poques les persones que fan servir aquest espai. Nor-
malment es tracta de persones autòctones que viuen davant de la plaça o
molt a prop d’ella. L’espai que més s’utilitza és una zona de bancs, situada
al centre de la plaça i envoltada d’arbres petits que no projecten molta ombra.
És un lloc on es reuneixen homes adults autòctons, amb ocells que duen en
gàbies que pengen als arbres o que col·loquen sobre els bancs, i s’hi estan
una bona estona. Aquesta activitat s’ha observat en diverses ocasions9. Una
altra és el joc de petanca, practicat per homes grans. El tercer espai més uti-
litzat està format per uns bancs situats al límit amb el barranc, sota els arbres
amb ombra abundant i vista sobre la plaça, tot i que queden una mica ama-
gats per la barana de fusta de l’àrea de jocs infantils. Aquí s’han observat
diferents situacions: des d’un grup d’homes i una dona reunits, conversant
en veu una mica alta, fins a un senyor en cadira de rodes descansant. Pel
que sembla, en tots els casos són persones autòctones que donen la impres-
sió d’estar passant l’estona. Pel que fa al parc infantil, els usos depenen molt
de l’època de l’any. A la tardor, només en una ocasió es va observar un pare
que tenia cura dels fills mentre jugaven al parc infantil. A la primavera es va
observar una mare amb un fill petit que hi anava cada tarda; mentre espera-
va que el fill gran arribés del casal, conversava amb els senyors dels ocells.

Lectura dels resultats dels aspectes espaciotemporals
identificats quant a la convivència 

Plaça Roja de la Ciutat Meridiana 

Presenta uns usos molt diferents segons s’observi entre setmana —
de dia— o el cap de setmana. Els dies considerats feiners, els usos
identificats són principalment de pas, cap al transport públic (RENFE),
a equipaments i a comerços propers. També s’utilitza l’espai per a la
reunió o el descans. El diumenge o els dies festius, els usos són prin-
cipalment d’estada, de reunió i descans o de joc, però amb una inten-
sitat baixa. El divendres al matí, quan té lloc el mercat setmanal, es
tracta d’un dia excepcional que reuneix molta més gent que la que tro-
bem qualsevol altre dia de la setmana a la mateixa franja horària.

Constitueix l’espai de referència del barri a causa de la seva història
reivindicativa, ubicació central respecte a altres usos i dimensions,
però el seu ús no reflecteix una apropiació significativa per part de
totes les persones del barri com a espai de trobada o de relació. Els
grups observats que la utilitzen amb freqüència, principalment en
espais i temps específics, estan formats per homes autòctons i homes
immigrants que es reuneixen a la balconada amb vista a la plaça.

Per aquesta raó, la plaça Roja es pot considerar l’espai del barri on
coexisteixen homes adults de diferents orígens.

9 Aquesta activitat, consistent en una competició de cants d’ocells, s’ha observat en diversos
barris i sempre la duen a terme homes adults, la majoria de les vegades autòctons. 
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D’altra banda, crida l’atenció el fet que les famílies amb infants no
utilitzin els jocs infantils i que en canvi aprofitin el paviment de la plaça
per patinar, anar amb bicicleta o utilitzar algun aparell amb rodes.

Els usos de les plantes baixes comercials i de l’entorn fan que, si bé
aquesta plaça no té una apropiació com a espai de reunió, la majoria
de persones del barri la utilitzin perquè és de recorregut gairebé obli-
gat cap aquests usos. Per això, és possible determinar que la plaça
facilita l’accessibilitat en aquesta zona del barri i que és un espai visi-
ble que es pot creuar fàcilment i de forma segura, cosa que afavoreix
els recorreguts quotidians.

Plaça dels Rasos de Peguera

Igual que la plaça Roja, presenta uns usos molt diferents al llarg del
dia i segons el dia de la setmana. Els dies feiners s’observen usos de
pas, d’espera i de reunió, majoritàriament relacionats amb la cura del
infants i les hores d’entrada i de sortida de l’escola, però també amb
la mobilitat quotidiana a causa de la seva proximitat a punts de conne-
xió amb el transport públic. En alguns casos les persones grans la uti-
litzen com a lloc d’estada. Ocasionalment s’ha observat com a espai
de reunió de joves davant del casal. Els dies festius no s’observa pràc-
ticament cap ús en aquest espai.

Atès el seu ús, no sembla que aquest sigui un espai per quedar a la
sortida del col·legi, a diferència del que passa en altres barris amb
situacions de proximitat semblants.

El disseny longitudinal de l’espai mateix es presta més a la circula-
ció que a l’estada, tot i que compta amb una zona de jocs infantils ori-
ginals i bancs per a la cura dins de l’espai de joc mateix, que és una
zona de pas cap a molts habitatges de famílies els fills i filles de les
quals van a l’escola, i que és visible i accessible.

La plaça és un espai potencial per generar convivència a causa de
la quantitat de persones diverses que hi passen i de l’activitat comuna
que hi desenvolupen amb relació a la cura, però no és un espai que les
persones del barri s’apropiïn com a lloc de trobada.

Plaça del Pedraforca

Contràriament al que succeeix als altres dos espais, en aquest no
s’observa una gran diferència d’activitats entre els dies d’entre setma-
na —considerats feiners— i els festius. Els usos identificats són d’es-
tada, de reunió i de joc de petanca.

Les activitats quotidianes relacionades amb la cura, les tasques
domèstiques i la mobilitat, que determinen l’ús dels dos espais, sem-
bla que no tenen cap influència en aquest.
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Igual que a la plaça dels Rasos de Peguera, crida l’atenció el fet que
la proximitat a l’escola no reverteixi en un ús més destacat de l’espai,
tot i que està dotada del mobiliari adequat, de bancs i que hi ha una
bona ombra.

No obstant això, a diferència de la plaça anterior, no és un espai
habitual de pas per a les famílies que van a l’escola, ni està envoltat
d’altres activitats que atreguin persones.

És un espai de convivència i de vida quotidiana, però d’un nombre
molt reduït de persones.

El barri en general

Els horaris de la vida al carrer depenen de les persones que arriben
o surten del barri i dels horaris dels comerços i dels equipaments, ja
que Ciutat Meridiana, segons les característiques que s’han explicat,
és un barri tancat en si mateix, i no és transitat com a lloc de pas ni de
visita per persones que no hi visquin, per la qual cosa els comerços i
els equipaments els utilitzen exclusivament les persones del barri.

A causa de la varietat d’espais per reunir-se i de la dificultat en ter-
mes d’accessibilitat, els espais de relació del barri s’utilitzen en funció
de la proximitat als habitatges.

A la sortida de l’escola, per exemple, les famílies es reuneixen a la
vora de casa en comptes de fer-ho en espais propers a l’equipament.

La gent es desplaça a peu pel barri i utilitza més el transport públic
que el privat: l’autobús, principalment per desplaçar-se pel barri o per
barris veïns, i el tren de rodalies per desplaçar-se fora.

Es veuen moltes persones que conversen al carrer mentre van a fer
alguna compra o s’esperen a la parada de l’autobús, principalment

persones grans i dones. Al carrer
s’observen temps lents, no de per-
sones atrafegades, corrent d’una
banda a l’altra.

S’observen algunes converses entre dones grans autòctones i
dones immigrants adultes.

Els espais on més coincideixen persones autòctones amb immi-
grants són els situats a la sortida de les escoles, el transport públic i
els comerços de productes comuns, com ara fruiteries, petits super-
mercats i el mercat setmanal del divendres. En tots els casos, les
dones en són les usuàries principals.

La biblioteca és un equipament on s’ha identificat la coexistència de
persones de diferents orígens i, en aquest cas, també d’edats dife-
rents. Es tracta d’homes i dones que surten de l’escola de Torre Baró,

Al carrer s’observen
temps lents, no de perso-
nes atrafegades, corrent
d’una banda a l’altra.
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del centre d’atenció primària o de l’institut.

Hi ha diversos bars al barri, però n’hi ha un en concret, regentat per
un home immigrant, que compta amb clients tant autòctons com
immigrants; en el cas d’aquests últims, només homes.

Tal com succeeix a molts altres barris, hi ha el costum de fer la com-
pra en mercats de grans superfícies, perquè els preus són millors que
al barri, tot i que en molts casos això impliqui desplaçar-se en trans-
port públic o en cotxe particular. El Mercadona del barri veí de Can
Cuiàs és un dels més utilitzats per les persones de Ciutat Meridiana.

D’altra banda, els mercats municipals van perdent clientela i es man-
tenen, majoritàriament, gràcies a les persones grans del barri, encara
que cada cop són més escasses.

Segons hem pogut observar, les situacions són més de coexistència
que d’interacció o de convivència al barri, i coincideixen amb els temps
de cura dels infants, els temps de desplaçament i els de compra de dia
i entre setmana, en major proporció que el cap de setmana.

Si bé l’accessibilitat del barri —i per tant la mobilitat a peu— ha millo-
rat considerablement, aquest aspecte continua representant una difi-
cultat que condiciona temps i espais de la vida quotidiana i que reper-
cuteix en les situacions de convivència.

A això últim, cal afegir-hi que dins del barri hi ha alguns sectors que
concentren un tipus de població que varia en funció de la tipologia, l’es-
tat i la situació dels habitatges. Cada grup es mou dins del seu espai
proper, atès que el teixit urbà, pel fet d’estar sectoritzat, ho afavoreix.

En alguns blocs d’habitatges hi viuen principalment persones immi-
grants, mentre que a d’altres encara predominen les persones autòc-
tones.

Es constata que les escoles, gràcies als moments de trobada a l’ini-
ci i finalització de l’activitat escolar i a les escoles mateix, per les rela-
cions entre l’alumnat, són els equipaments que més situacions de con-
vivència poden generar.

Quant a les persones adultes i grans, les dones, a causa de les
diverses tasques que duen a terme en diverses franges horàries, als
espais i als equipaments públics del barri, són les que tenen més pos-
sibilitats de trobar-se amb altres dones per fomentar relacions de con-
vivència.

Algunes mares del veïnat identifiquen situacions que perceben com
a insegures perquè tenen relació amb l’ús de drogues. Aquestes situa-
cions condicionen l’ús d’alguns espais públics, en especial pel que fa
a dones amb infants.

Es perceben algunes situacions d’inseguretat al barri, identificades
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en algunes de les entrevistes fetes a mares del veïnat, que podrien
estar condicionant l’ús de certs espais públics per part d’infants de
manera autònoma.

Es pot concloure que, en general, els espais públics de Ciutat
Meridiana on les persones més coexisteixen, en termes de temps i
d’espai, vénen determinats principalment pels temps del treball repro-
ductiu, de cura i de tasques domèstiques, així com per l’accés a les
xarxes de mobilitat i pels desplaçaments a peu i en transport públic, i
no tant pels temps productius o propis, com ara els de lleure o de
socialització.

3.2. La Nova Esquerra de 
l’Eixample – l’Escorxador

Presentació del barri 

La zona de l’Escorxador es troba al districte de l’Eixample, dins el barri de
la Nova Esquerra de l’Eixample. Tenint en compte les dimensions del barri,
s’ha seleccionat,  per realitzar l’estudi de cas, l’àrea que presenta una con-
centració més elevada de població estrangera. Aquesta zona, amb una
superfície de 54,82 hectàrees i una població de 24.72110 persones, té una
densitat de 420,28 persones per hectàrea.

La zona d’estudi té una població estrangera del 16,88 %, i les poblacions
més importants són les procedents de la Xina (1,90 %)11, d’Itàlia (1,56 %),
de Colòmbia (1,21 %) i del Perú (1,19 %). Tot i que és la zona de l’Eixample
amb un percentatge més elevat de població extracomunitària, aquest per-
centatge se situa lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona.

Igual que els eixamples d’altres ciutats europees, el barri de l’Eixample de
Barcelona s’origina al segle XIX, amb el projecte d’urbanització d’Ildefons
Cerdà aprovat el 1860. La zona d’estudi, coneguda com l’Escorxador, està
delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, que limita amb el barri de
Sant Antoni; el carrer de Tarragona, que limita amb el barri de Sants; i l’a-
vinguda de Roma i el carrer de Vilamarí. El barri limita en un extrem amb l’à-
rea de centralitat de la plaça d’Espanya, que acull el recinte firal de Montjuïc
i és una zona d’oferta turística i comercial, amb connexió a dues línies de
metro, ferrocarril i diverses línies d’autobusos.

La trama urbana del barri s’articula mitjançant carrers ortogonals de 20
metres d’amplada i voreres amples. El barri compta amb espais públics que
permeten realitzar-hi diverses activitats. La xarxa d’equipaments s’ajusta en
gran mesura a les necessitats de la població i hi ha una bona connectivitat
10 Dades extretes del Padró continuo de població de l’any 2012 de l’Institut Nacional
d’Estadística. 
11 Percentatges amb relació a la població total. Font: Padró continu de població de l’any
2012 de l’Institut Nacional d’Estadística.
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entre els espais públics i els equipaments. Predomina el comerç autòcton i
l’especialitzat, però també hi ha presència de comerços regentats per per-
sones immigrants, sobretot als voltants del Consolat del Marroc.

La tipologia residencial que predomina al barri són edificacions en illa tanca-
da de sis alçades (en general, amb ascensor), amb façanes que donen a
carrers de 20 metres d’amplada i plantes baixes dedicades a usos comer-
cials. També coexisteixen edificacions envellides, sense ascensor i amb cer-
tes mancances en termes de qualitat i de serveis dels habitatges.

Fotografies 27 i 28. Tipologies residencials de l’Escorxador.
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Caracterització del barri 

Mapa 11. La Nova Esquerra de l’Eixample - Escorxador: esquema
funcional del barri

ACCESSIBILITAT

Escala

Rampa

Parada d’autobusos

Metro

USOS

Espai públic analitzat

Entorn diàmetre 500 metres

Equipament de barri

Equipament de ciutat

Comerç

Gran superfície – centre comercial 

100 m.
500 m.

N

Delimitació àrea d’estudi

54



La zona de l’Escorxador forma part del teixit urbà de l’eixample esquerra de
la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un teixit urbà amb barreja d’usos: habi-
tatges, comerços, oficines, petits tallers i, en els últims temps, un gran nom-
bre d’hotels que satisfan la demanda turística que ha anat sorgint a la zona
arran de la seva centralitat respecte a la plaça d’Espanya, la Fira, el nou cen-
tre comercial i de lleure Arenas, situat a l’antiga plaça de toros, i la zona d’o-
ficines del carrer de Tarragona. Aquesta nova centralitat ha conferit al barri
un perfil turístic i terciari que ha anat modificant el teixit comercial.

Tant la localització del barri com la seva diversitat funcional fan que estigui
immers en la ciutat, cosa que incideix en el seu paisatge social, format per
una superposició de diferents perfils de persones amb diferents temps de
vida. Així, algunes persones viuen al barri, alhora que desenvolupen les

seves activitats de cura i tasques
domèstiques utilitzant els dife-
rents espais que hi ha; d’altres,
treballen al barri, a més de fre-
qüentar-ne els bars i restaurants i
de fer-hi algunes compres quoti-
dianes; també hi ha turistes que
transiten o fan ús dels hotels;
finalment, hi trobem estudiants
que també desenvolupen al barri

part de la seva vida quotidiana. Dins d’aquest funcionament, el barri reuneix
les condicions necessàries perquè les persones que hi viuen puguin desen-
volupar la vida quotidiana en un entorn proper als seus habitatges. Hi ha
dues escoles públiques, una d’elles amb institut i una altra amb jardí d’in-
fància. També hi ha diverses llars d’infants privades i centres d’ensenyament
universitari i d’idiomes, entre d’altres; la biblioteca, situada al parc de Joan
Miró; i el centre cívic Casa Golferichs. El centre d’atenció primària i el mer-
cat municipal més pròxims es troben al barri veí de Sant Antoni, a uns qua-
tre-cents metres de la Gran Via. Entre altres equipaments, però d’escala de
ciutat, que hi ha al barri cal destacar alguns serveis de la Generalitat de
Catalunya i el Consolat del Marroc.

Fotografies 29 i 30. Consolat del Marroc i carrer amb comerç espe-
cialitzat i de proximitat.

A diferència de Ciutat Meridiana, tot l’entorn del barri es podria considerar
com una «àrea de dinamització de convivència» per la confluència i conne-
xió d’usos. Gairebé tots els carrers que formen i connecten l’entramat del

Tant la localització del barri 
com la seva diversitat 
funcional fan que estigui 
immers en la ciutat, cosa 
que incideix en el seu 
paisatge social, format per 
una superposició de diferents
perfils de persones amb 
diferents temps de vida.
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barri presenten usos comercials en planta baixa, però es poden diferenciar
pel tipus de comerç. A la zona central, formada pels carrers de Rocafort,
Entença i Calàbria, entre l’avinguda d’Aragó i el carrer de Diputació, predo-
minen els comerços d’alimentació amb diferents variants i ofertes de pro-
ductes. Aquí és on s’observa una major diversitat en els comerços, en molts
casos regentats per persones d’origen immigrant. La resta del barri també
compta amb alguns comerços d’alimentació, però barrejats amb establi-
ments especialitzats en mobles i articles per a la llar, concessionaris d’auto-
mòbils i oficines.

L’àmplia varietat i quantitat d’activitats del barri vol dir que durant tot el dia
hi ha un gran enrenou de persones que es desplacen a peu, en cotxe, moto,
bicicleta i autobús. Aquesta dinàmica varia el cap de setmana a causa del
canvi d’activitats laborals i d’estudi i dels horaris comercials. El cap de set-
mana, el perfil de persones que trobem al carrer és més familiar. El dissab-
te al matí és quan hi ha més gent, ja que a la tarda la major part dels esta-
bliments comercials tanquen. El diumenge a la tarda, l’activitat augmenta,
en concret al voltant del parc de l’Escorxador, que rep visitants d’altres bar-
ris.

Els llocs de relació del barri no són els carrers, emprats principalment com
a zones de pas per vehicles i persones, sinó els espais dedicats de forma
específica a l’estada. A l’àrea delimitada hi ha tres parcs en interiors d’illa, a
més del parc de Joan Miró, que ocupa quatre illes de l’Eixample (220 m x
220 m aproximadament). Els tres primers espais responen a una escala de
barri, mentre que el parc, per les seves dimensions i oferta d’activitat, també
podria respondre a una escala de ciutat. En tots els casos els espais es tan-
quen a la nit.

Descripció dels espais analitzats

Al barri de l’Escorxador s’han triat tres espais: el parc de Joan Miró —atès
que és l’espai de referència del barri quant a dimensions, usos i ubicació
propera a equipaments— i dos interiors d’illa: Sebastià Bach i Paula Montal,
amb característiques diferents entre si i també amb proximitat a equipa-
ments i comerços quotidians.
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Parc de Joan Miró

Mapa 12. Parc de Joan Miró: usos propers

EQUIPAMENTS

E1 Col·legi Joan Miró (CEIP)

E2 Institut Joan Miró (IES)

E3 Poliesportiu Joan Miró

E4 Biblioteca Joan Miró

E5 Pista esportiva parc Joan Miró

E6 Caserna de bombers 

E7 Llar d’infants

100 m.
300 m.

N

Delimitació àrea d’estudi
COMERÇOS

Quotidians, especialitzats i terciaris

Centre comercial Arenas

TRANSPORT PÚBLIC

Metro L1 i L3

Parada d’autobús
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El parc de Joan Miró, zona d’esbarjo del barri, del seu entorn i també de la
ciutat, constitueix un espai públic de referència.

L’entorn proper, a una distància d’entre 200 i 300 metres, es pot recórrer
fàcilment a peu en uns cinc minuts i en qualsevol direcció. El parc ocupa un
extrem del barri i de l’eixample esquerra que limita amb el carrer de
Tarragona i el barri de Sants. Gràcies a les activitats de l’entorn i a les seves
dimensions i ubicació, el parc està situat enmig dels recorreguts des de i
cap als punts d’accés al transport públic (metro, autobusos, ferrocarrils).
L’espai es pot creuar en diagonal en tots dos sentits; a més, les voreres que
envolten tot el parc també s’utilitzen molt per desplaçar-se a peu.
S’observen persones al parc totes les hores del dia, en alguns moments
més que en altres, principalment els dies d’entre setmana a la tarda i el
diumenge.

Fotografies 31 i 32. Accés a la biblioteca des del parc i entrada 
a l’escola. 

Entre els elements que influeixen en l’ús del parc hi ha els equipaments pro-
pers, com ara la biblioteca i la pista coberta, situada a l’espai mateix, així
com les escoles públiques, a uns quants metres de distància. Des de l’ins-
titut s’organitzen algunes activitats esportives per realitzar al parc i a la pista
coberta que acull. Així mateix, a l’interior d’aquest espai hi ha dos bars en
mòduls i amb terrasses, que obren des del matí fins a l’hora de tancament
del parc. Tots dos són molt utilitzats al matí, a la tarda en acabar l’escola, i
el cap de setmana.

L’activitat comercial no es tradueix en una major activitat al parc, atès que
els comerços de l’entorn no són de proximitat; no obstant això, el nou cen-
tre comercial Arenas facilita la intersecció de persones, tant veïnes com visi-
tants, a diverses hores del dia.
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Mapa 13. Parc de Joan Miró: configuració de l’espai i usos de l’entorn 

USOS DE L’ENTORN

E2 Institut Joan Miró (IES)

E4 Biblioteca Joan Miró

E5 Pista esportiva parc Joan Miró

E6 Caserna de bombers

C1 Comerços quotidians, especialitzats

i terciaris

C2 Centre comercial Arenas

C3 Bar dins del parc

Habitatge sobre PB 

Altres usos: Hotel

Metro L3

Parada d’autobús

Espai públic analitzat

10 m.
50 m.

N

ELEMENTS DE L’ESPAI QUE 
GENEREN USOS

a. Accessos des de voreres
b. Jocs infantils
c. Ping-pong
d. Cistella de bàsquet
e. Petanca
f. Pipi-can
g. Bar terrassa
h. Zona de bancs
i. Camí
j. Vestuari pista esportiva amb banys

públics

El parc de Joan Miró ocupa un solar de més de 40.000 m2, aproximada-
ment. L’espai es divideix en dues zones molt diferenciades. La zona pròpia-
ment dita del parc ocupa més de la meitat de la superfície i està delimitada,
a més, pels carrers d’Aragó, Diputació i Vilamarí. L’accessibilitat en direcció
al parc és bona, per voreres amples i una topografia plana.
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Fotografies 35 i 36. Joc per a nenes i nens grans i bar al parc.

Els edificis que envolten el parc són d’habitatges i alguns d’oficines, amb
plantes baixes comercials en tres dels costats. Davant d’una de les canto-
nades del parc hi ha l’institut. Tot el perímetre del parc està envoltat per un
desnivell per sota del nivell del carrer. Hi ha quatre entrades, ubicades als
extrems —tres amb escales i rampa—, totes molt utilitzades. Tots els car-
rers que voregen el parc són molt transitats per cotxes i persones, així com
per bicicletes, que circulen pel carril bici del carrer de Diputació.

La superfície del parc s’organitza en nombrosos espais amb elements de
mobiliari i una vegetació diversa que faciliten la realització de diferents acti-
vitats. Hi ha petits desnivells que divideixen els diferents usos en zones.
Algunes d’elles són més obertes i visibles que d’altres, més recollides i ocul-
tes. En general, tot el parc té moltes ombres i zones per seure. Hi ha dos
camins envoltats de vegetació que creuen l’espai però que, per la seva dis-
posició, no són els més utilitzats. Un petit llac separa l’edifici de la bibliote-
ca i genera una àrea per seure. Darrere de la biblioteca, en direcció al car-
rer d’Aragó, hi ha una zona especialitzada en jocs infantils, amb parcs per a
diverses edats, tots ells pròxims entre si i a la vora d’un dels dos bars. En
direcció al carrer de Diputació hi ha una zona amb superfície pavimentada,
una cistella de bàsquet i tres petanques, una d’elles a prop del segon bar i
les altres dues a l’interior del parc. A les àrees properes a dos accessos hi
ha una zona de ping-pong —sobre el carrer d’Aragó, al costat de la pista
coberta, amb banys públics—, i un pipi-can —sobre el carrer de
Diputació—. També n’hi ha algunes que com a mobiliari només tenen uns
bancs per descansar.

Fotografies 33 i 34. Zones de petanca i de joc infantil al parc de Joan
Miró.
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Mapa 14. Parc de Joan Miró: resum d’espais, temps i persones

HORARIS

Diürns, dies d’entre setmana

ESPAIS UTILITZATS

1. Parcs infantils i bar

2. Pas cap a plaça Espanya

3. Pas cap al carrer Tarragona

4. Pipi-can

5. Punt de trobada «Activa’t al parc»

ORIGEN

immigrant

autòcton

SEXE

homes

dones

EDAT

nd infant dependent

ni infant independent

j   jove

a adulta

m3 gran 3a edat

m4 gran 4a edat

N

TEMPS D’ÚS

Mobilitat

Personal

Cura

Accés al barri
Connexió equipaments

Accés al barri
Escoles bressol

Connexió metro

Accés al barri i 
biblioteca

Connexió transport públic
Centre comercial



En termes generals s’ha observat una gran varietat de persones, diferents
en edat i en origen, que utilitzen el parc els dies d’entre setmana i els festi-
us, en horaris diürns, al matí i a la tarda. Els dies d’entre setmana, la major
part de les persones són d’origen autòcton. En totes les activitats observa-
des predominen les dones, si bé, segons l’activitat, pot haver-hi una majo-
ria d’homes. El diumenge i els dies festius, els perfils de persones usuàries
canvien: s’aprecien més immigrants realitzant activitats de lleure i utilitzant el
parc com a espai de reunió; organitzen diverses activitats, en alguns casos
molt concorregudes.

Els espais que més s’utilitzen entre setmana, en nombre de persones i en
temps d’ocupació, són els recorreguts en diagonal cap a la plaça
d’Espanya, que fan servir persones grans o adultes quan van a comprar,
gent que passeja el gos, o persones que van a agafar algun mitjà de trans-
port públic. Aquests recorreguts són freqüents tot el dia, però especialment
al matí. L’altra zona més utilitzada és la dels jocs infantils. Al matí hi van
mares, algun pare i de vegades alguna cuidadora amb infants de menys de
tres anys perquè juguin. Malgrat l’existència de diversos jocs, totes aques-
tes persones coincideixen al mateix espai, que fa de lloc de trobada per als
infants que no van a l’escola bressol i també per a les persones adultes, que
en ocasions conversen entre elles. A la tarda, després de l’escola, si fa bon
temps, els espais amb jocs infantils estan plens de famílies i d’infants jugant,
fent tasques de cura i conversant.

Un altre espai força utilitzat, principalment al matí i a partir de mitja tarda, és
el pipi-can. És freqüentat per gent gran, dones majoritàriament, i persones
adultes o joves, homes o dones en aquest cas, i totes elles d’origen autòc-
ton. A vegades, una d’aquestes persones és una cuidadora de gossos, que
en passeja uns quants a la vegada. En general, el grup d’adults conversa i
dedica molta estona a fer aquesta activitat.

Molts dels bancs són utilitzats per a l’espera, el descans i la cura en el cas
de les persones grans acompanyades. Mai no estan tots ocupats, n’hi ha
molts i estan distribuïts per tot el parc, cosa que permet escollir l’espai i la
situació on es vol estar.

Altres activitats realitzades a tot el parc inclouen l’esport promogut per a la
gent gran (el programa «Activa’t al parc»), i caminades i recorreguts per
exercitar la memòria. També hi ha persones —en general, homes— que fan
exercici pel seu compte. La gent jove de l’institut també practica activitats
esportives; unes vegades a la pista coberta del parc i d’altres a fora. A més,
s’han observat persones grans autòctones en cadira de rodes, acompanya-
des de dones adultes d’origen llatinoamericà com a cuidadores.

Altres espais utilitzats, però amb menor freqüència els dies d’entre setma-
na, són les petanques, el ping-pong i la cistella de bàsquet. Els llocs que pel
que sembla presenten pocs usos són els passeigs amb glorietes que cre-
uen el parc de manera ortogonal, des del carrer d’Aragó cap al carrer de
Diputació, probablement per la seva orientació, ja que els passos a l’interior
del parc recorren l’espai en sentit diagonal.
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Interior d’illa Sebastià Bach 

Mapa 15. Interior d’illa Sebastià Bach: usos propers

EQUIPAMENTS

E1 Col·legi Joan Miró (CEIP)

E2 Institut Joan Miró (IES)

E3 Poliesportiu Joan Miró

E4 Escola bressol

E5 Consolat del Marroc

E6 Llar per a persones grans

E7 Administració de la Generalitat de

Catalunya

100 m.
300 m.

N

Delimitació àrea d’estudi
COMERÇOS

Quotidians, especialitzats i terciaris

Supermercat

TRANSPORT PÚBLIC

Metro L1

Parada d’autobús

L’interior d’illa Sebastià Bach és un dels tres interiors del barri que, junta-
ment amb els altres, forma part dels espais de relació del barri.

L’entorn proper a l’espai, a una distància d’entre 200 i 300 metres, es pot
recórrer fàcilment a peu en uns cinc minuts i en qualsevol direcció. L’espai,
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Mapa 16. Interior d’illa Sebastià Bach: configuració de l’espai i usos
de l’entorn

USOS DE L’ENTORN

E4 Escola bressol (sobre PB)

E5 Consolat del Marroc

Comerços quotidians, especialitzats i terciaris

Habitatge sobre PB

Metro L11

Espai públic analitzat

10 m.
50 m.

N

ELEMENTS DE L’ESPAI QUE 
GENEREN USOS

a. Accessos des de voreres

b. Jocs infantils

c. Zona de bancs 

e. Rampa

ubicat a la zona central d’estudi, amb sortida a dos carrers, en què s’hi con-
centren més comerços quotidians, és freqüentat per un gran nombre de
persones durant totes les hores del dia. També és a prop de la boca del
metro de Rocafort, una de les dues estacions del barri, molt utilitzada.

Els equipaments propers són: l’escola i institut Joan Miró, escoles bressol
privades, que a vegades utilitzen l’espai per fer-hi alguna activitat, i el
Consolat del Marroc, que atrau moltes persones.

Els comerços d’aquesta part del barri són els que s’especialitzen més en ali-
mentació i generen una gran activitat al carrer. A més, hi ha bars i restau-
rants, i altres comerços, relacionats amb el Consolat del Marroc, regentats
i freqüentats per persones d’aquest origen.
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L’interior d’illa Sebastià Bach ocupa un espai central d’illa amb sortida cap
a dos carrers a través de passatges sota edificis d’habitatges que originen
diverses circulacions en el sentit d’ambdós carrers. Els carrers, igual que la
resta del barri, s’utilitzen molt per desplaçar-se a peu, en automòbil i en
transport públic. L’accessibilitat a l’espai és molt bona: des de la vorera s’hi
accedeix a nivell i l’espai interior està adaptat.

Fotografies 37 i 38. Les dues zones d’interior d’illa separades per
l’altura.

Interiorment, l’espai està delimitat pels fons dels habitatges de PB i sis pisos
d’altura; és allargat i es divideix en dues zones de diferents altures. Una d’e-
lles inclou jocs infantils per a infants de fins a sis anys, aproximadament,
envoltats d’un banc per a les persones cuidadores i de vegetació que pro-
porciona ombra; l’altra zona, amb bancs i arbres, està separada de l’ante-
rior per una jardinera amb gespa i arbustos espessos. Entre totes dues hi ha
una rampa que permet el pas a través de l’espai.
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Mapa 17. Interior d’illa Sebastià Bach: resum d’espais, 
temps i persones

S’ha observat que les persones que normalment fan servir aquest espai són
famílies amb infants després de l’horari escolar, persones molt grans acom-
panyades d’una cuidadora, persones de diferents edats reunides conver-
sant i altres que només passen per allà. Majoritàriament són autòctones,
però també n’hi ha algunes d’origen immigrant.

Les hores dels dies d’entre setmana en què s’han observat usos diferents
al d’únicament passar per la zona són les corresponents a la tarda, quan fa
bon temps. S’utilitza tant la zona dels jocs infantils, que comunica amb el
carrer d’Entença, com la del paviment amb bancs cap al carrer de Rocafort.
A la primera pràcticament només hi ha famílies amb infants, persones prin-
cipalment adultes —tant homes com dones—, algunes àvies i algunes
mares d’origen xinès. Gairebé totes les persones que tenen cura d’infants
de fins a sis anys, aproximadament, conversen entre elles assegudes al
banc llarg que delimita la zona infantil envoltada d’arbres. A la segona, la
zona dels bancs, les persones estan soles o tenen cura d’infants, a vega-
des una mica més grans que els anteriors, que juguen amb algun aparell
amb rodes pel paviment i per la zona de la rampa que comunica els dos
nivells.

HORARIS

Diürns, dies d’entre setmana

ESPAIS UTILITZATS

1. Parc infantil

2. Pas entre carrer Rocafort i Entença

3. Zona de bancs 

ORIGEN

immigrant

autòcton

SEXE

homes

dones

EDAT

nd infant dependent

ni infant independent

j   jove

a adulta

m3 gran 3a edat

m4 gran 4a edat

N

TEMPS D’ÚS

Mobilitat
Cura

Personal

66



Altres usos observats en aquest espai són els protagonitzats per persones
molt grans, amb problemes de mobilitat o que necessiten fer algun exercici
de recuperació, acompanyades d’algun familiar o de persones cuidadores.
Algun grup de joves també utilitza l’espai com a zona de reunió, al voltant
dels bancs més propers a l’accés del carrer de Rocafort.

Interior d’illa Paula Montal

Mapa 18. Interior d’illa Paula Montal: usos propers 

EQUIPAMENTS

E1 Col·legi Diputació (CEIP)

E2 Centre Cívic Casa Golferichs

E3 Consolat del Marroc

E4 Llar de persones grans
E5 Administració de la Generalitat de
Catalunya

100 m.
300 m.

NDelimitació àrea d’estudi
COMERÇOS

Quotidians, especialitzats i terciaris

Supermercat

TRANSPORT PÚBLIC

Metro L1

Parada d’autobús
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Mapa 19. Interior d’illa Paula Montal: configuració de l’espai i usos
de l’entorn 

El parc de Paula Montal és un dels tres interiors d’illa del barri. L’entorn pro-
per, a una distància d’entre 200 i 300 metres, es pot recórrer fàcilment a peu
en uns cinc minuts i en qualsevol direcció. L’espai se situa en un dels
extrems de la zona d’estudi, però està plenament relacionat amb la continu-
ïtat de la trama de l’Eixample.

L’equipament quotidià més proper és el col·legi públic Escola Diputació
(infantil i primària), d’on provenen moltes famílies que utilitzen aquest espai.
També hi ha escoles de formació i escoles bressol privades i, una mica més
enllà, el centre cívic Casa Golferichs.

L’entorn immediat no té tanta concentració comercial com la zona central
d’estudi, i l’activitat al carrer tampoc no és tan intensa, encara que és zona
de passos de vianants i vehiculars cap a la Gran Via.

USOS DE L’ENTORN

E1 Escola Diputació (CEIP)

E5 Administració de la Generalitat de Catalunya

Comerços quotidians, especialitzats i terciaris

Habitatge sobre PB

Altres usos: Hotel

Espai públic analitzat 10 m.
50 m.

NELEMENTS DE L’ESPAI QUE 
GENEREN USOS

a. Accessos des de voreres

b. Jocs infantils

c. Zona de bancs

d. Pista

e. Ping-pong
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L’interior d’illa Paula Montal és un espai irregular, gairebé rectangular, i allar-
gat, amb entrada per un sol costat sobre el carrer de Viladomat.
L’accessibilitat cap a l’espai és bona, a nivell amb el carrer i totalment plana
a l’interior.

El perímetre de l’espai està format pels fons de les finques d’habitatges
veïnes, a on donen les finestres de les façanes posteriors d’aquests edificis.
El costat de l’espai que dóna al carrer de Viladomat és una tanca verda,
amb canyes que l’aïllen del carrer però que permeten veure què hi passa a
l’interior.

La superfície més gran és una zona de bancs amb arbres espessos de fulla
caduca que a la primavera cobreixen d’ombra l’espai i a l’hivern hi deixen
passar el sol. Hi ha tres zones de jocs infantils i esportius per a diferents
edats: una zona separada per a infants més grans; una altra per a infants
més petits, i una zona de paviment amb una única cistella de bàsquet i una
taula de ping-pong.

Fotografies 39 i 40. Activitats al parc de Paula Montal.
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Mapa 20. Interior d’illa Paula Montal: resum d’espais, temps 
i persones 

S’ha observat que les persones que utilitzen la plaça solen ser joves, adul-
tes i grans, soles o amb infants petits. Majoritàriament són d’origen autòc-
ton, però també n’hi ha d’origen immigrant. Entre setmana i al matí l’ús és
molt inferior al de la tarda, quan els infants surten de l’escola.

Els espais més utilitzats són els dos parcs infantils. Al matí és freqüentat per
algunes mares o àvies que tenen cura d’infants que no van a l’escola bres-
sol. També s’han observat dones d’orígens i d’edats diferents que conversa-
ven mentre duien a terme tasques de cura. Si fa bon temps, a la sortida del
col·legi l’espai està ple de gent a gairebé totes les zones, tret de la posterior,
més oculta i allunyada dels jocs. Pràcticament tot el recinte està ocupat: els
bancs per part de les persones cuidadores, i els jocs i els altres espais per
part dels infants. Algunes mares improvisen sorrals a zones de pas. Es for-
men molts grups de gent i les persones conversen força entre elles.

HORARIS

Diürns, dies d’entre setmana

ESPAIS UTILITZATS

1. Parcs infantils

2. Zones de bancs

3. Pista i ping-pong
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SEXE
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m4 gran 4a edat
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Altres usos observats durant el dia i fora d’aquest horari són el descans o
de reunió. Hi ha persones grans, homes que s’apropen a un banc a l’ombra
per descansar, alguna dona gran llegint i parelles de persones adultes —de
vegades d’origen immigrant— conversant. També hi ha persones que es
reuneixen. Alguns dies d’entre setmana, al matí, s’hi han vist grups de joves
reunits que semblava que acabaven de sortir de classe.

Lectura dels resultats dels aspectes espaciotemporals
identificats quant a la convivència 

Parc de Joan Miró

Els usos del parc es mantenen durant tot el dia i durant tota la set-
mana. Les activitats que hi predominen són les de mobilitat, cura, des-
cans, reunió i esport.

Es tracta d’un espai on coexisteixen diferents persones. Per les
seves característiques, espai, dimensions, disseny i opcions, és possi-
ble asseure’s tranquil·lament en un banc, en solitari, o estar envoltat
d’infants que estan jugant.

La interacció i la convivència observades provenen, principalment,
de famílies que van al parc amb els infants a hores diferents: al matí si
no van a escola i a la tarda en acabar les classes. Algunes d’aquestes
relacions es produeixen entre persones d’orígens diferents.

Altres relacions que s’estableixen tenen a veure amb la cura de gos-
sos.

A més dels usos compartits, el parc és un espai que permet descan-
sar o estar-hi de manera individual.

El disseny i les dimensions de l’espai permeten que sigui un espai de
reunió i d’esbargiment massiu per a la ciutat.

Interior d’illa Sebastià Bach

L’ús és esporàdic durant el dia, amb persones que creuen aquest
espai per connectar els dos carrers de sortida. És un lloc de trobada i
de reunió durant la setmana, a la tarda, després de les activitats esco-
lars.

La interacció o la convivència també estan relacionades amb la cura
d’infants.

És un espai agradable i recollit, fora del ritme i el soroll del carrer,
amb ombra a l’estiu i sol a l’hivern, cosa que afavoreix l’estada indivi-
dual o les reunions.



Disposa de dos sectors molt ben identificats que permeten uns usos
molt concrets, però, per les seves dimensions, també de manera limi-
tada.

Interior d’illa Paula Montal

D’ús més esporàdic al matí, constitueix un espai de trobada i de
reunió les tardes dels dies d’entre setmana, a la sortida de l’escola,
quan els usos que predominen són el joc, la cura d’infants i la socialit-
zació.

Les dimensions i la distribució de l’espai permeten situacions diver-
ses. A diferència de l’interior d’illa Sebastià Bach, aquest espai possi-
bilita la coexistència de diversos grups de persones, però també se’n
pot gaudir simultàniament en solitari.

General del barri

L’activitat al carrer és constant durant tot el dia, tant per part de per-
sones que viuen al barri i realitzen diverses activitats quotidianes, com
per part de les que hi van a treballar, estudiar, comprar o es dirigeixen
cap a altres zones, com ara la plaça d’Espanya.

Les relacions entre les persones, més enllà de creuar-se a les vore-
res, es desenvolupen als espais de relació, a les places i als parcs i, en
el cas de les escoles, es fan servir els més propers als equipaments.
No hi ha espais intermedis entre habitatges ni carrers on la gent es
reuneixi.

Dins el barri mateix, les persones es desplacen a peu. Per traslladar-
se fora és possible fer recorreguts a peu o emprar diversos mitjans de
transport públic. En termes generals, si es viu en aquesta zona de la
ciutat, l’ús del cotxe és innecessari.

Els nombrosos cotxes que travessen el barri són de pas cap a altres
zones, probablement perquè està ubicat en un extrem de la ciutat que
condueix a l’àrea metropolitana i a zones de treball.

No s’identifiquen relacions personals a les voreres, no hi ha trobades
ni converses: és un lloc de pas de temps ràpids, tret de les voreres a
la sortida de les escoles, on les famílies —dones, principalment—
dediquen temps a conversar i a intercanviar impressions.

A l’espai públic i entre setmana, les persones immigrants no són tan
visibles com indiquen les dades de població. Les que es veuen amb
més freqüència són dones que treballen com a cuidadores de perso-
nes grans o, en alguns casos, d’infants. El cap de setmana és quan
s’observen més persones d’origen immigrant fent activitats de lleure.
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Alguns apunts comparatius entre els dos barris

Ciutat Meridiana, amb una lògica de funcionament més rural, permet
una millor lectura que el barri de l’Escorxador, immers en la ciutat.

Els horaris de les activitats quotidianes determinen l’ús dels espais
públics.

Ciutat Meridiana es pot entendre com un barri de temps «lents»,
mentre que l’Escorxador és un barri principalment de temps «ràpids» i
amb una concentració més elevada d’activitats diverses.

A Ciutat Meridiana el carrer és el lloc on es donen més relacions,
mentre que a l’Escorxador tenen lloc principalment als parcs i a les pla-
ces.

En general, la convivència de les persones ve determinada per les
tasques que comparteixen, segons hem observat als parcs infantils.

Els aspectes de convivència identificats estan molt relacionats amb
la cura dels infants, activitat que propicia que moltes famílies es trobin
als diferents espais.

Molts dels espais utilitzats i de les activitats realitzades responen a la
necessitat de socialització dels infants: quan són petits, acompanyats
de persones cuidadores; de més grans, als casals o en altres espais.

Els usos i els moviments de les persones transcendeixen els límits
administratius del barri.

Si fem una lectura general, sense aturar-nos en matisos, observem
que l’Escorxador és un barri més heterogeni quant a edats, però no
pas quant a orígens; a Ciutat Meridiana, en canvi, passa el contrari. La
situació socioeconòmica de cada barri incideix en l’ús de l’espai
públic. Així, per exemple, a Ciutat Meridiana hi ha un percentatge més
elevat de persones a l’atur, fet que incideix en la intensitat de l’ús de
l’espai públic.
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4. FACTORS QUE 
CONDICIONEN LA 
INTERACCIÓ DE LES 
PERSONES A L’ESPAI
PÚBLIC

L’hàbitat urbà, materialitzat al barri, s’entén com un entramat d’elements
físics, socials i ambientals. La interpretació de l’entorn s’ha de fer d’una
manera integral, partint de la base que els diferents factors cobren sentit en
la interacció d’uns amb els altres.

Els exemples emprats per il·lustrar els factors següents només es poden
comprendre en el context particular de cada cas. No és possible traslladar
l’experiència a altres contextos sense tenir en compte les característiques
particulars del lloc i de les persones que hi viuen. A més, és possible que en
un mateix espai s’hagin identificat tant elements positius com negatius, atès
que, fruit de la complexitat urbana, resulta difícil trobar exemples on tot sigui
positiu o tot sigui negatiu.

A partir del treball de camp realitzat als barris analitzats i en altres barris
estudiats en investigacions anteriors12, s’han identificat factors de l’entorn
que afavoreixen o que dificulten la convivència.

12 Línia de recerca d’«Immigració, habitatge i ciutat», desenvolupada al Centre de Política de
Sòl i Valoracions (CPSV), amb Pilar García Almirall com a investigadora principal.
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4.1. Factors que no afavoreixen 
la convivència 

Segons hem comentat abans, els conflictes als barris poden derivar en un
conflicte explícit entre individus o grups, o en un conflicte latent que fa que
unes persones o grups deixin d’utilitzar un espai concret.

La decisió d’utilitzar un espai i de relacionar-se amb altres persones és indi-
vidual. No obstant això, hi ha molts elements que condicionen aquestes
decisions. Aspectes com ara els estereotips construïts sobre altres perso-
nes, la percepció sobre l’entorn urbà i les característiques físiques de l’es-
pai es retroalimenten i influeixen en l’ús que fan les persones de l’espai
públic i en les relacions que mantenen amb els altres.

En un barri poden haver-hi diferents situacions que impedeixen una bona
convivència. En aquestes circumstàncies, moltes vegades s’entrecreuen
elements físics i socials.

Aquestes situacions poden sorgir perquè les persones no utilitzen l’espai
públic i, per tant, no es generen les oportunitats necessàries per relacionar-
se amb els altres. És el cas, per exemple, de quan hi ha una percepció d’in-
seguretat que provoca que unes persones determinades deixin d’utilitzar
l’espai i sentin recel envers les persones que l’estan utilitzant. També pot
haver-hi situacions d’enfrontament directe relacionades amb l’entorn; per
exemple, quan les persones competeixen per utilitzar el mateix espai o quan
l’ús que en fa una persona o un grup entra en conflicte amb el d’una altra
persona o un altre grup; quan es fa soroll, per exemple, s’està monopolit-
zant l’espai.

Tot seguit s’indiquen alguns factors de l’entorn que no fomenten l’ús de l’es-
pai públic i els equipaments i que poden dificultar que hi hagi una bona con-
vivència.

Cadascun d’aquests problemes pot tenir diferents solucions, però sempre
cal tenir en compte les característiques de les persones i s’ha de treballar
des d’una perspectiva integral i establint una relació entre les intervencions
físiques i socials.

Escassetat o inadequació d’espais i equipaments que generen com-
petència en l’ús

Quan no hi ha prou espais públics o equipaments i els que hi ha estan satu-
rats, de manera que no cobreixen les necessitats de les persones. Les per-
sones que volen utilitzar-los superen les que poden fer-los servir.

És el cas també de quan una activitat determinada només es pot fer en un
espai concret i aquest espai no és suficient per al nombre de persones o
grups que volen fer-la. Per exemple, quan en un barri només hi ha una pista
esportiva i la volen utilitzar moltes persones.
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Espais que no permeten la realització simultània de dues activitats o
més

Les dimensions i la ubicació de l’espai indiquen que hauria de ser un espai
que compartissin diverses persones o grups, però a causa de la configura-
ció física no es poden dur a terme diferents activitats al mateix temps. Així,
per exemple, els conflictes intergeneracionals entre infants o adolescents
que hi estan jugant i persones grans que volen passar-hi una estona tran-
quil·la se solen interpretar com a conflictes culturals, atès que els primers
normalment són d’origen immigrant i els segons d’origen autòcton.

Espais que per la seva configuració o localització generen sensació
d’inseguretat i són infrautilitzats o utilitzats per un grup dominant

Es tracta d’espais aïllats de la resta d’activitats del barri, i això fa que hi hagi
un trànsit limitat de persones; o bé són espais que pel seu disseny, presèn-
cia de vegetació, disposició del mobiliari urbà o absència d’il·luminació

poden tenir una visibilitat escassa
o nul·la. Aquestes característiques
provoquen que la població els per-
cebi com a insegurs i que siguin
infrautilitzats. La manca de control

social informal genera que es reuneixin uns grups determinats, i el fet que
estiguin en aquest tipus d’espais reforça els estereotips que hi ha sobre ells.
Moltes vegades aquests grups estan integrats per joves d’origen immigrant,
i això accentua encara més l’associació entre joventut, migració i delinqüèn-
cia. A més, el fet que els espais estiguin infrautilitzats fa que més persones
els percebin com a llocs no segurs.

Plaça Roja: malgrat que està considerada com un espai el disseny
de la qual compleix amb els requisits en matèria de seguretat, hi ha
grups dominants que en condicionen parcialment l’ús per part d’altres
persones.

A Ciutat Meridiana falten espais per a la pràctica esportiva al barri i espais
de trobada per al jovent. Abans hi havia un camp de futbol on es reunien
alguns d’aquests grups.

Fotografies 41 i 42. Antic camp de futbol, ara convertit en aparcament. 

... el fet que els espais 
estiguin infrautilitzats fa que
més persones els percebin 
com a llocs no segurs.
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Plaça del Pedraforca: és un espai ubicat en un extrem del barri, al
costat d’un barranc i en un carrer sense sortida.

Fotografies 43 i 44. Extrem de la plaça del Pedraforca que dóna a un
barranc, i part alta de la plaça Roja de la Ciutat Meridiana on es tro-
ben els grups que dominen simbòlicament l’espai.

Ciutat Meridiana: la configuració del barri en si genera nombrosos
espais ocults i inaccessibles, encara que de mica en mica s’estan
millorant. 

Fotografies 45 i 46. Espais del barri inaccessibles i ocults.

Parc de Joan Miró: la zona posterior presenta un desnivell que gene-
ra un límit tancat del parc cap al carrer, si bé ara s’ha obert mitjançant
una entrada, però és molt puntual.

Paula Montal: es podria millorar la seguretat de l’espai amb l’obertu-
ra cap al carrer de Calàbria; així, s’afegirien més usos a la zona poste-
rior, ara amb poca visibilitat.
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Fotografies 47 i 48. Zona del jardí de Paula Montal que dóna al carrer
de Calàbria, amb poca visibilitat i on s’hi podria fer una entrada, i
zona del parc de Joan Miró situada al costat del carrer de Tarragona,
amb diferents desnivells i límits.

Espais deteriorats, amb mancances en matèria d’higiene i manteni-
ment que provoquen sensació de degradació.

Es tracta d’espais poc cuidats, amb deficiències materials en el paviment i
un mobiliari urbà en males condicions i amb mancances en matèria de nete-
ja. Transmeten una sensació d’abandonament que ultrapassa els límits
estrictes de l’espai i s’estén a la resta del barri, cosa que perjudica l’imagi-
nari col·lectiu. Les mancances materials i la falta d’higiene fan que les per-
sones deixin d’utilitzar-los o que siguin infrautilitzats.

Ciutat Meridiana: presenta alguns espais entre blocs que no comp-
ten amb manteniment i estan degradats (vegeu també les fotografies
45 i 46).

Característiques del barri que no afavoreixen la trobada de les per-
sones

L’existència d’edificis exclusivament residencials i l’absència de barreja amb
altres usos —com els comercials— o altres serveis al barri, així com la
manca d’accessibilitat i de connexió entre els diferents espais públics i equi-
paments, cosa que dificulta l’accés a certs espais, o el predomini de la
mobilitat vehicular a la major part del barri, són factors que disminueixen les
possibilitats de contacte entre les diferents persones i que incrementen les
possibilitats de segregació social.

L’Escorxador: presenta carrers pels quals només s’hi transita o que
estan ocupats per bars que mercantilitzen l’ús de les voreres, o les
voreres estan ocupades per motos aparcades, amb absència de
bancs que permetin, a més de descansar, la reunió i l’estada.

L’Escorxador: als carrers del barri, malgrat l’amplada de les voreres
i l’accessibilitat, predomina la mobilitat en cotxe.
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Fotografies 49 i 50. Terrasses ocupant la major part de la vorera,
cosa que dificulta el trànsit i l’estada al carrer, i carrers amb predo-
mini de mobilitat motoritzada.

Ciutat Meridiana: la dificultat topogràfica, malgrat les millores dutes
a terme, provoca que les persones escullin principalment els espais
situats a prop dels habitatges en detriment dels espais centrals del
barri. Es podria dotar aquests espais de més elements que els fessin
atractius, com ara jocs diferents o altres equipaments.

Fotografies 51 i 52. Espais intermedis, propers als habitatges, poc
cuidats i sense dotació d’elements urbans 

Activitats que només atrauen persones del barri

Els equipaments, serveis i espais públics només van dirigits a les persones
del barri i això fa que no es puguin barrejar amb persones residents en altres
zones; tampoc fomenta que altres persones coneguin el barri i puguin valo-
rar-lo des d’un punt de vista personal.

Ciutat Meridiana: els temps del barri responen de manera gairebé
exclusiva als de les persones que hi viuen, ja que corresponen única-
ment a les activitats del dia a dia, com ara anar a comprar, anar a l’es-
cola, a l’institut o a algun dels equipaments del barri, com la biblioteca
o el centre cívic. Per la seva ubicació, no és un barri de pas cap a altres
llocs de la ciutat, fet que limita la barreja social.
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Prioritat vehicular que no s’adapta als ritmes de la vida quotidiana

El trànsit vehicular és el que defineix els ritmes del barri, i això dificulta la
mobilitat a peu o en vehicles no motoritzats.

L’Escorxador: les persones que viuen al barri solen desplaçar-se a
peu; les voreres són amples i els recorreguts plans i accessibles, però
la presència d’automòbils i la intensa activitat al carrer com a lloc de
pas ràpid perjudica les relacions socials espontànies del dia a dia.

4.2. Factors que contribueixen 
a la convivència: 

A l’entorn físic hi ha elements materials i immaterials que faciliten la interac-
ció i les relacions socials.

La convivència implica que persones amb característiques diferents puguin
mantenir una relació més o menys profunda i en harmonia, de manera oca-
sional o prolongada, al llarg del temps.

L’espai públic, els carrers i els equipaments constitueixen l’escenari en el
qual es poden produir trobades entre diferents persones. Un requisit fona-

mental per a la convivència
és que aquests espais s’a-
daptin a la diversitat social
i que les persones puguin
gaudir-ne d’una manera
autònoma i segura. Perquè

hi hagi convivència cal compartir trobades en un moment i un espai con-
crets; per això també és important que aquests espais —per mitjà de la
seva localització, configuració i elements urbans— possibilitin la trobada, la
interacció i que les persones comparteixin activitats.

A continuació es detallen alguns factors de l’entorn que poden facilitar l’e-
xistència d’una bona convivència.

Espais públics que permeten la diversitat d’activitats i d’usos 

Espais de trobada que per la seva localització, dimensions i configuració
permeten que diferents persones s’hi reuneixin i hi desenvolupin simultània-
ment diverses activitats (descansar, jugar, tenir cura, practicar esport, socia-
litzar-se, llegir...).

Parc de Joan Miró: els usos diversos que proposa l’espai promouen
la coexistència de persones de diferents edats realitzant diverses acti-
vitats en temps diferents, algunes relacionades amb el joc i la cura d’in-
fants; d’altres amb la cura de gossos, el passeig o l’estada.

Un requisit fonamental per a la
convivència és que aquests espais
s’adaptin a la diversitat social i que
les persones puguin gaudir-ne 
d’una manera autònoma i segura.
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Fotografies 53 y 54. Pipi-can i zona de joc infantil, espais que pro-
mouen l’ús i la relació entre persones.

Parc de Joan Miró: a l’espai hi ha dos bars que s’utilitzen com a
espais de socialització, juntament amb les tasques de cura al parc
infantil, però alhora atrauen altres persones al parc: s’hi reuneixen o
mengen alguna cosa i passen l’estona en les pauses de la feina.

Parc de Joan Miró: la biblioteca a l’interior del parc atrau diverses per-
sones de diferents edats i orígens, i això permet la trobada i alhora
allarga l’horari d’ús del parc, sobretot a l’hivern.

Fotografies 55 i 56. Un dels bars situats al parc, on hi ha una activi-
tat contínua, i accés a la biblioteca des del parc: a més del flux cons-
tant de persones, permet un contacte visual permanent.

Plaça Roja: està envoltada de diferents usos a l’entorn que promo-
uen fonamentalment el pas per la plaça, que n’és l’activitat principal.
Fa de punt de coexistència entre moltes persones que utilitzen el trans-
port per desplaçar-se fora del barri o que van a alguns dels comerços
o equipaments del barri mateix.
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Fotografies 57 i 58. Centre cívic i diversitat comercial a la part alta de
la plaça Roja de la Ciutat Meridiana: garanteixen el trànsit de perso-
nes i són espais que faciliten l’establiment de relacions informals.

Plaça Roja: creuant la plaça en diagonal s’accedeix a l’ascensor i a
la rampa de la biblioteca, que, a més, connecta amb l’escola, el cen-
tre de salut i l’institut. Això permet atraure gent de diferents edats i orí-
gens que realitzen algunes d’aquestes activitats durant tot el dia.

Plaça Roja: el mercat setmanal del divendres al matí transforma l’es-
pai; hi conflueixen diferents persones del barri per fer la compra, però
també per trobar-se amb altra gent. 

Fotografies 59 i 60. Ascensor al costat de la plaça Roja de la Ciutat
Meridiana que connecta amb el conjunt d’equipaments i el mercat
setmanal.

Carrers com a eixos vertebradors dels barris i elements que els
doten de vida

Amplien els espais de relació més enllà de les places i els parcs i recuperen
els carrers com a espais de socialització informal on les persones es troben;
gràcies a això es creen oportunitats per a l’establiment de petites interac-
cions quotidianes que constitueixen una base per a la convivència. Per
aquesta raó és important que deixin de ser espais destinats únicament al
trànsit i que recuperin la seva funció com a lloc de trobada.

Ciutat Meridiana: el carrer dels Rasos de Peguera, eix central, acces-
sible i comercial que estructura el barri i el connecta internament, pro-
mou la trobada casual de les persones mentre fan altres activitats, com
ara comprar o desplaçar-se.

83



Fotografies 61 i 62. Diferents trams del carrer dels Rasos de Peguera
que connecten habitatges, espais públics, equipaments i zones
comercials.

Edificis amb varietat d’usos en planta baixa 

Els comerços i serveis a la planta baixa dels edificis residencials aporten
vitalitat als barris i augmenten l’ús que es fa dels carrers. Gràcies a això,
s’incrementen les possibilitats d’interacció i millora la percepció de segure-
tat, factors clau per fomentar la convivència. A més, l’existència d’un gran
nombre de comerços facilita la pluralitat comercial. Les botigues fomenten
l’establiment de relacions amb les persones del veïnat i possibiliten conèixer
altres realitats socioculturals.

L’Escorxador: la gran majoria dels edificis als carrers del barri formen
un teixit amb barreja d’usos i una àmplia varietat de comerços de pro-
ximitat que afavoreixen la trobada freqüent de les persones i que pro-
picien el coneixement mutu. 

Fotografies 63 y 64. Diversitat de comerços de proximitat al barri, fet
que garanteix l’ús dels carrers.

Plaça Roja: la varietat de comerços que envolten la plaça són utilit-
zats per diferents persones del barri que coincideixen mentre fan la
compra. 

Plaça Roja: tant els bars ubicats dins de la plaça, com els que hi ha
a la balconada superior i a la planta baixa són freqüentats per perso-
nes d’orígens diferents que comparteixen un lloc comú: la plaça. És
important assegurar-se que no esdevinguin bars «excloents» —per
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exemple, bars que comptin exclusivament amb una clientela masculi-
na— i que siguin diversos i promoguin la convivència. 

Elements urbans que faciliten la trobada i la vida quotidiana

Els diferents elements urbans possibiliten la realització de diferents activitats
a l’espai públic (bancs, jocs infantils, vegetació que proporcioni ombra,
fonts, lavabos...). Aquests elements faciliten el suport material per desenvo-
lupar diverses activitats a l’espai públic (socialitzar-se, descansar, jugar, tenir
cura...) i per això afavoreixen la coincidència de diferents persones en un
mateix lloc mentre estan fent una mateixa activitat, com ara la trobada de
famílies i d’infants jugant. La seva existència fomenta l’ús de l’espai públic,
i el fet que siguin variats garanteix la diversitat de persones; a més, és
essencial que n’hi hagi suficients perquè les persones no hagin de compe-
tir per utilitzar-los.

Ciutat Meridiana: espais intersticials adequats o petits parcs, que
són els més utilitzats per a la trobada o la socialització al barri, ja que
són a la vora dels habitatges.

Fotografies 65 y 66. Espais intersticials entre blocs i petit espai de
joc entre edificis residencials. Per la seva proximitat a les vivendes,
connectivitat amb recorreguts peatonals del barri i dotació d’ele-
ments urbans són espais idonis per la trobada que permeten la com-
patibilització entre diferents usos: descans, cura i socialització.

Parc de Joan Miró: banys del poliesportiu ubicat dins l’espai que
dóna suport a la resta d’activitats que s’hi practiquen.

Paula Montal i Sebastià Bach: són petits espais de trobada pròxims
a habitatges i a equipaments que, pel seu mobiliari, afavoreixen espe-
cialment el joc, la cura d’infants i l’estada.

85



Fotografies 67 i 68. Interiors d’illa de Paula Montal y de Sebastià
Bach. Per la seva proximitat als habitatges i el seu mobiliari faciliten
la cura d’infants i la trobada. 

Configuració espacial que fomenti la percepció de seguretat

Espais que es puguin creuar des de totes bandes, sense desnivells i amb
una vegetació adequada que no impedeixi la visibilitat; carrers ben il·lumi-
nats i senyalitzats per facilitar l’orientació. La percepció de seguretat condi-

ciona l’ús que fan les persones
de l’espai públic: quan un espai
és percebut com a insegur,
deixa d’utilitzar-se o és utilitzat
per un grup concret. La segure-
tat facilita que les persones vul-

guin utilitzar un espai i, per contra, la manca de seguretat provoca que s’e-
viti passar-hi o quedar-s’hi una estona. Garantir unes condicions materials
que millorin la percepció de seguretat fa que els espais siguin més utilitzats
i per gent més diversa, la qual cosa augmenta les possibilitats que perso-
nes diferents interactuïn entre elles.

Plaça Roja: el disseny de l’espai —gran visibilitat cap a diferents
llocs, il·luminació i manteniment— fomenta la seguretat. L’activitat que
envolta la plaça també afavoreix l’existència de persones que contro-
len informalment el lloc, encara que hi ha un espai, la balconada, que
està monopolitzat per unes persones i uns usos concrets (homes
adults, de diferents orígens, reunits) que generen, malgrat tot, una per-
cepció d’inseguretat.

Espais quotidians (espais públics, equipaments i serveis) connectats
a través de recorreguts de vianants

El fet que els diferents espais i les activitats del barri estiguin connectats
entre si mitjançant recorreguts de vianants aporta vitalitat als carrers i afavo-
reix el contacte entre les persones. Això possibilita l’existència de relacions
informals, com ara la trobada de persones que van al mercat, o de famílies
que en dur els infants a l’escola coincideixen en el trajecte i més endavant
s’ajuden; per exemple, acompanyant tots els infants més autònoms, que
després queden per anar plegats al col·legi. 

Garantir unes condicions 
materials que millorin la 
percepció de seguretat fa que 
els espais siguin més utilitzats 
i per gent més diversa...
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Ciutat Meridiana: el carrer dels Rasos de Peguera i el conjunt d’ele-
ments verticals per accedir al barri —com ara les escales mecàniques
i els ascensors— formen un eix d’accessibilitat que permet connectar
les activitats del barri i apropar les persones, cosa que afavoreix la tro-
bada de totes elles en els trasllats a peu, principal forma de desplaça-
ment al barri.

Plaça dels Rasos de Peguera: l’espai és utilitzat com a ruta de pas cap a
l’escola per moltes mares, àvies o avis. Els bancs a la cantonada permeten
que sigui un lloc d’espera abans de la sortida de l’escola, i és compartit per
altres persones grans que descansen i conversen al sol, cosa que propicia
la relació entre edats i orígens diferents. Una millor relació amb l’escola afa-
voriria significativament aquesta situació. 

Fotografies 69 i 70. Funicular i ascensor que connecten de manera
accessible les diferents parts del barri, i bancs de la plaça dels
Rasos de Peguera. 

Plaça del Pedraforca: tot i que també es troba a la vora del col·legi
proper a la plaça dels Rasos de Peguera, no és utilitzada per al temps
de cura ni com a espai de reunió després de l’escola. En canvi, s’uti-
litza per jugar a la petanca i és a poca distància del casal de gent gran.
Si se’n millorés la relació amb l’escola, també podria esdevenir un
espai de convivència intergeneracional i cultural.

Adequació dels petits espais propers als habitatges 

A més dels espais públics formals, és important que els petits espais
públics, com ara cantonades o espais residuals i de pas entre els habitat-
ges i els carrers, siguin adequats per afavorir els primers contactes o troba-
des informals que es donen als portals o a llocs pròxims a l’habitatge. Això
vol dir que han d’estar dotats d’un mobiliari que permeti una activitat míni-
ma de relació, joc o descans, que comptin amb una bona il·luminació i visi-
bilitat, i que estiguin nets i que es mantinguin en bon estat. 

La vitalitat d’aquests espais també contribueix a millorar-ne la percepció de
seguretat.

Ciutat Meridiana: diversos espais del barri, alguns situats en canto-
nades amb parcs infantils i altres entre blocs, s’han adequat amb
mobiliari per a l’estada i/o el joc de les persones veïnes que resideixen
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als blocs pròxims. A més de la trobada, també afavoreixen la percep-
ció de seguretat del barri; abans, alguns d’aquests espais estaven molt
degradats i això afectava l’autonomia i la seguretat necessàries per fer-
ne un ús lliure en qualsevol moment. Aquesta condició fa que siguin
espais favorables en què coincideixen persones grans descansant o
infants jugant (vegeu les fotografies 65 i 66). 

Diversitat d’activitats quotidianes que atreguin persones d’altres
barris 

L’existència al barri d’espais per desenvolupar les diverses activitats de la
vida quotidiana —com ara el treball remunerat—, d’equipaments que
cobreixin altres necessitats que no siguin les del dia a dia, de comerços
especialitzats o d’altres activitats culturals, de lleure o formatives, atrau per-
sones d’altres barris i n’afavoreix la no estigmatització. La barreja de perso-
nes diferents fomenta la convivència. 

L’Escorxador: gràcies a la seva intensa activitat i ubicació a la ciutat
permet que diferents persones —tant del barri, com de fora— es bar-
regin en el mateix espai i comparteixin diferents moments del dia i acti-
vitats —com ara l’ocupació, l’estudi o el turisme— amb les tasques de
cura, les tasques domèstiques o la mobilitat. 

Fotografia 71. Barreja d’activitats quotidianes i puntuals que assegu-
ra una activitat contínua als carrers.

La mobilitat adequada als temps de la vida quotidiana

La priorització de vianants i el trànsit limitat en velocitat i en volum dels vehi-
cles privats alenteixen el ritme dels carrers i facilita que aquests recuperin el
seu paper d’espais de trobada informal. Els temps de cura i de treball
domèstic són més propicis per a les relacions socials i la convivència. D’altra
banda, la priorització de vianants afavoreix el desenvolupament d’aquestes
tasques, ja que permet combinar diverses activitats, com ara dur els infants
a l’escola, comprar o acompanyar una persona gran.

Ciutat Meridiana: al barri predominen la mobilitat de vianants i el
transport públic. Els temps lents del barri permeten que les persones
es trobin i conversin a les voreres i a les parades d’autobús mentre
duen a terme les tasques quotidianes. En aquest cas, el cotxe particu-
lar no interfereix en aquesta dinàmica.
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Fotografies 72 i 73. Al barri predominen la mobilitat a peu i el trans-
port públic, cosa que permet establir un major nombre de relacions
quotidianes.

Equipaments quotidians que faciliten les relacions

Les activitats orientades a les persones que viuen al barri i un disseny ade-
quat fan que en un equipament es comparteixin activitats i sigui més fàcil
establir relacions. En equipaments freqüentats per diferents poblacions —
com ara escoles o centres de salut— s’ha de garantir un accés en igualtat
de condicions a totes les persones, atès que l’escola, per exemple, és una
bona plataforma per potenciar la convivència entre famílies de diferents orí-
gens. Un espai d’espera al costat de la porta de l’equipament afavoreix la
trobada. En un altre tipus d’equipaments, on l’assistència de les persones
depèn del serveis i programes oferts, s’ha de fomentar la diversitat d’activi-
tats perquè puguin ser utilitzats per persones diverses. L’accés és impor-
tant, perquè es tracta d’un espai en què coincidiran totes aquestes perso-
nes; per això cal que estiguin dotats, com a mínim, de llocs per seure i que
siguin accessibles. 

Ciutat Meridiana: les tres escoles del barri que constitueixen llocs
comuns a la vida de les diferents famílies del barri disposen, en major
o menor grau, d’espais en els accessos que permeten allargar l’esta-
da i la relació de les persones, tot i que no estan dotats plenament
d’un mobiliari –com ara bancs o algun joc— que permeti ampliar molt
l’activitat.

Ciutat Meridiana: la biblioteca es va identificar com un gran espai de
trobada i diversitat. Això obeeix al seu programa adreçat a diferents
edats, però també a la seva ubicació i connexió amb altres usos, com
ara l’escola, el centre de salut i l’institut. Tant a fora com a dins de l’e-
difici hi ha espai per a la interacció.
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Fotografies 74 i 75. Ampliació de la vorera d’entrada a l’escola, cosa
que permet l’espera i fomenta la relació i diversitat social a la biblio-
teca. 

L’Escorxador: el CEIP Joan Miró disposa d’una vorera proveïda de
bancs i d’una tanca que protegeix dels cotxes del carrer. En acabar
l’escola, s’hi esperen moltes famílies; a més, algunes persones hi con-
versen i allarguen l’estada. 

L’Escorxador: els dos col·legis públics es troben a prop d’espais de
relació —el parc de Joan Miró i els jardins de Paula Montal—, cosa que
en tots dos casos permet prolongar la socialització després de l’esco-
la. 

Fotografies 76 i 77. CEIP Joan Miró, espai d’espera i de relació tem-
poral, preparat per acollir moltes persones en moments puntuals del
dia. Els jardins de Paula Montal després de l’escola. 
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5. QUÈ HEM APRÈS I QUÈ
PROPOSEM? 

5.1. Conclusions 

A l’espai públic afloren i es fan visibles les desigualtats socials. Alhora, la
configuració urbana constitueix un element estructurador de pensaments i
comportaments; per això, els espais que potencien la diversitat i la igualtat
d’oportunitats fomenten un canvi social per aconseguir una societat més
igualitària i justa.

L’arribada i l’assentament de població estrangera han fet que la realitat con-
vivencial esdevingui més complexa com a conseqüència de la incorporació
de noves realitats i formes d’utilitzar l’espai públic.

El treball de camp que recull aquesta publicació i altres treballs similars han
fet palès que determinades condicions físiques, socials i temporals fomen-
ten la convivència de les persones.

La configuració física de l’espai, les activitats proposades i els correspo-
nents horaris delimitats són elements que tenen un paper essencial en les
relacions socials a la ciutat, atès que influeixen en la manera com les perso-
nes perceben, interpreten i utilitzen l’espai públic.

El barri és l’espai on les persones interaccionen de manera habitual i s’es-
tableixen relacions de veïnat. Compartir espais quotidians facilita el contac-
te, la interacció i la convivència entre persones de diferents orígens. La
diversitat d’espais físics que proposen una varietat d’activitats permet i
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fomenta la complexitat social davant els espais uniformes que atrauen grups
homogenis de població. Una morfologia física que té en compte els canvis
de la població i que integra la diversitat en matèria de necessitats i d’expe-
riències incrementa la vinculació que senten les persones envers l’espai i el
veïnat, i això contribueix a crear un sentiment de pertinença que millora
notablement la convivència al barri.

A continuació es detallen les conclusions principals:

Les activitats quotidianes faciliten, per la seva freqüència, la interacció entre
les persones. L’existència d’unes característiques físiques adequades que
donin suport a aquestes activitats crea les condicions materials perquè s’es-
tableixin relacions informals.

El cap de setmana se sol dedicar més temps al lleure i a l’esport, mentre
que entre setmana les activitats laborals i de formació són les que estructu-
ren els temps i les trobades. Les cures i tasques reproductives, pel seu
caràcter de necessitat, es realitzen indistintament entre setmana i el cap de
setmana. El cap de setmana, les activitats de cura solen combinar-se amb
activitats de lleure i, segons hem pogut observar, es planifica més acurada-
ment amb qui i quan es duen a terme que els dies d’entre setmana.

Als comerços es generen relacions informals que es van consolidant dia a
dia i que abasten des d’una simple salutació fins a relacions de suport, com
ara ajudar a dur la compra o guardar unes claus. Moltes d’aquestes rela-
cions són interculturals, ja que gran part del teixit comercial de proximitat
està regentat per persones d’origen immigrant. A títol il·lustratiu cal desta-
car les relacions que s’estableixen entre persones grans autòctones (princi-
palment dones) i persones d’origen immigrant que regenten comerços de
proximitat. Aquesta és una de les poques ocasions en què les persones
grans poden vèncer certs prejudicis i establir relacions amb persones d’ori-
gen immigrant.

El ritme del carrer ve determinat, en part, per les activitats del barri (horaris
i tipus de serveis, escala
dels serveis i equipaments,
entre altres), i també pel
tipus de mobilitat que es
prioritza, i si és motoritzat
o no. A barris amb ritmes
lents però continus (que
concentren activitats al

llarg de tot el dia) hi ha més possibilitats que les persones es relacionin.

Els entorns que proposen activitats variades, amb carrers proveïts de
comerços i serveis en plantes baixes i elements urbans que donen suport a
la gestió de la vida familiar i social, fomenten la diversitat d’usos i, per tant,
de persones.

Les activitats que es promouen a l’espai determinen considerablement la
intensitat de l’ús i la temporalitat de l’espai. Així, per exemple, una plaça
amb jocs infantils és utilitzada amb més intensitat a la sortida del col·legi. La

El ritme del carrer ve determinat,
en part, per les activitats del barri 
i pel tipus de mobilitat que es
prioritza. A barris amb ritmes lents
però continus hi ha més
possibilitats que les persones 
es relacionin.
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connexió amb altres espais i equipaments també és determinant. Una plaça
amb jocs infantils s’utilitzarà molt més si té un col·legi a prop que una altra
que no el tingui.

5.2. Recomanacions generals

Garantir la vitalitat i heterogeneïtat social a través d’una configuració física
dissenyada acuradament és clau per aconseguir un barri més cohesionat.
Per això, és important que els diferents espais del barri siguin atractius i esti-
guin ben cuidats, de manera que atreguin la població. També és essencial
que estiguin dotats d’infraestructures per a la vida quotidiana, en quantitat i
varietat suficients per donar servei a tota la població. Algunes recomana-
cions generals que s’han extret del treball de camp són:

Evitar la segregació social; per això cal que hi hagi diferents tipus de
persones i que gaudeixin d’unes condicions temporals i espacials pro-
pícies per a la trobada i les relacions. La quantitat i la tipologia dels
habitatges és un element fonamental per garantir la diversitat social al
barri. Hi ha d’haver una densitat d’habitants suficient per garantir la
vitalitat, amb un trànsit permanent de persones circulant pel carrer i
una diversitat tipològica quant al règim de tinença, nombre d’habita-
cions dels habitatges i dotació de serveis a l’edifici, entre altres aspec-
tes.

Crear un entorn amb diversitat d’espais per a la comunicació, el pas-
seig, la trobada, el joc, la cura i el lleure, que responguin a la comple-
xitat social existent: un espai físic d’acord amb una societat que és
cada vegada més heterogènia.

Assegurar-se que els edificis incorporin la barreja d’usos amb
comerços, equipaments i serveis a les plantes baixes que serveixin per
dotar els carrers d’un ampli ventall d’activitats i es formi una xarxa
d’espais d’ús quotidià propers als habitatges.

Establir un entramat social plural i arrelat, compost per entitats for-
mals i informals amb diferents interessos i objectius que serveixin de
suport a les persones en les seves realitats diverses.

Proposar activitats i programes socials des de diferents espais del
barri (per exemple, entitats socials, equipaments i corporacions espor-
tives) que generin espais de trobada i fomentin el coneixement mutu,
la diversitat i la solidaritat.

S’han concretat algunes de les qualitats físiques amb què ha de comptar el
barri per facilitar la interacció entre les persones. Les diferents característi-
ques es retroalimenten i com més nombroses siguin, més adequades seran
les condicions materials per a la convivència:

Vitalitat: que hi hagi un trànsit continu de persones, associat a acti-
vitats i fluxos. L’existència d’un teixit comercial d’ús quotidià i la diver-
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sitat d’equipaments, de serveis i d’espais públics garanteix la circula-
ció constant de persones.

Seguretat: un barri que sigui percebut com a segur per les persones
que hi viuen. Per a això és fonamental que els espais estiguin ben
il·luminats, correctament senyalitzats i garanteixin la visibilitat.

Equipat: que estigui dotat d’equipaments i d’espais públics quoti-
dians que s’ajustin a les necessitats de la població i fomentin la inter-
acció.

Proximitat: que hi hagi una proximitat entre els diferents espais i
equipaments. Per aquesta raó cal prioritzar la mobilitat dels vianants,
perquè s’incrementen les possibilitats de trobada amb altres persones.

Connectivitat: que hi hagi connexions de vianants entre diferents
espais i equipaments. 

Recomanacions particulars

Tot seguit es detallen algunes recomanacions que il·lustren actuacions per
afavorir la convivència a partir dels aspectes desfavorables identificats en el
capítol anterior.

Cal recordar que les actuacions s’han d’emmarcar en projectes que integrin
aspectes físics i socials de forma transversal i en una escala de proximitat,
tenint en compte les singularitats de cada cas.

Actuacions en espais i equipaments públics

L’Escorxador

Generar més espais de trobada intergeneracionals i interculturals, tal
com succeeix amb la biblioteca pública, que propicia trobades casu-
als i organitza activitats adreçades a les persones del barri.

Afavorir els passos transversals —com és el cas dels jardins de
Paula Montal o del parc de l’Escorxador en direcció al carrer de
Tarragona— i evitar els extrems tancats que donin lloc a espais sense
sortida, amb poca visibilitat i menys freqüentats, atès que això pot pro-
vocar una percepció d’inseguretat.

Ciutat Meridiana

Habilitar espais que fomentin la pràctica esportiva i l’activitat física
intergeneracional i entre les persones de diferents orígens que viuen al
barri.

Promoure l’ús simultani i divers dels espais de relació amb activitats
que atreguin diferents persones, incloent-hi diversos tipus de comer-
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ços, equipaments i activitats itinerants, principalment a les zones cen-
trals del barri, com ara l’entorn de la plaça Roja o el de la plaça dels
Rasos de Peguera. Dotar aquests espais de mobiliari —per exemple,
taules, jocs i un accés a banys públics propers— de cara a afavorir-ne
la permanència.

Evitar espais que generin una percepció d’inseguretat i que condi-
cionin l’ús del carrer o dels espais públics, conferint visibilitat mitjan-
çant el disseny i el manteniment, però també amb les activitats de l’en-
torn.

Revertir la monopolització d’alguns espais, com ara la plaça Roja,
mitjançant la introducció de nous usos que generin estada i permanèn-
cia per part de les diferents persones del barri, en comptes que siguin
utilitzats únicament com a espais de pas.

Transformar els racons o carrers sense sortida del barri dotant-los
d’activitat i de visibilitat; en aquest sentit, cal esmentar els petits espais
de trobada amb bancs per a l’estada, o la plaça del Pedraforca, si s’hi
facilitessin usos per després de la jornada escolar.

Afavorir la trobada i l’estada de les persones a la sortida de l’escola
a la plaça del Pedraforca i a la dels Rasos de Peguera, amb prioritat
per a vianants cap a ambdós espais i amb un mobiliari que en fomen-
ti l’ús, com ara taules amb bancs o més jocs en el cas de la plaça dels
Rasos de Peguera.

Afavorir la trobada intergeneracional —també a la plaça dels Rasos
de Peguera i a la del Pedraforca— aprofitant la proximitat d’equipa-
ments escolars, de joventut i de persones grans.

Generar més espais de trobada intergeneracionals i interculturals, tal
com succeeix a la biblioteca pública, que fomenta trobades casuals
mitjançant activitats adreçades a les persones del barri.

Actuacions al teixit comercial

L’Escorxador

Tenir cura de l’actual comerç quotidià fomentant el petit comerç d’ús
diari davant la seva substitució per despatxos o oficines que no gene-
ren una relació activa amb el carrer. També es recomana que s’eviti
transformar-los en comerços enfocats al turisme, amb uns usos i un
públic molt homogenis. 

Reforçar alguns dels comerços especialitzats consolidats al barri
(mobiliari, decoració, llar...) que el caracteritzen i mantenen una activi-
tat comercial que atrau persones dels barris adjacents.

Visibilitzar i interconnectar els eixos amb més vitalitat o centralitat
comercial.
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Ciutat Meridiana 

Mantenir i reforçar el comerç actual que permet proveir-se al barri, a
més de promoure una activitat comercial més intensa que generi acti-
vitat a les plantes baixes, semblant a la que hi ha actualment en algu-
nes zones però que s’està perdent. 

Incidir en un tipus de comerç variat i divers.

Actuacions als carrers que formen part de la xarxa de mobilitat quo-
tidiana 

L’Escorxador

Identificar i transformar els carrers que formen part de la xarxa de
mobilitat quotidiana, per tal que puguin esdevenir espais de trobada i
d’estada i no siguin únicament de trànsit vehicular o d’utilització
comercial.

Pacificar l’ús de l’automòbil i afavorir els desplaçaments a peu pels
carrers del barri que connecten espais i equipaments públics, de
manera que siguin accessibles, segurs i agradables, amb l’objectiu
d’afavorir les relacions socials.

Prestar atenció a la qualitat dels espais més vinculats amb la xarxa
quotidiana mitjançant la incorporació d’un mobiliari apropiat que per-
meti quedar-s’hi una estona i relacionar-se. Així, per exemple, es
podrien ampliar les voreres a les zones més assolellades, atès que són
agradables la major part de l’any. A Barcelona, en alguns casos, es
modifiquen els traçats de les voreres de les cantonades per facilitar la
col·locació de bancs, seients o terrasses de bars. No obstant això, en
aquesta zona no s’ha prestat gaire atenció a aquest aspecte, i els vehi-
cles aparcats impedeixen tenir cura d’aquests espais o ampliar-los,
com en el cas de la cantonada formada pels carrers de Vilamarí i
d’Aragó.

Ciutat Meridiana

Prosseguir amb les actuacions que milloren l’accessibilitat i, per tant,
els recorreguts de vianants cap a tots els carrers que connecten espais
i equipaments públics. Seria el cas dels carrers que condueixen a les
escoles, que encara presenten certes dificultats a causa de l’existèn-
cia de voreres estretes i inaccessibles o una topografia complexa.
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Actuacions en el teixit social i en les activitats del barri 

L’Escorxador

Prioritzar les activitats quotidianes que es desenvolupen al barri per
davant del desenvolupament turístic, empresarial i comercial especialitzat.

Ciutat Meridiana

Afavorir l’arribada de persones d’altres barris introduint noves activi-
tats que intensifiquin la barreja social i permetin el desenvolupament de
la vida quotidiana al llarg de les diferents etapes vitals.

Aquestes recomanacions s’han d’ajustar a les característiques del lloc i de
les persones que hi viuen. La creació de xarxes socials i la millora de la con-
vivència són processos graduals i tenen una temporalitat. L’existència d’e-

lements físics idonis és un
primer pas perquè la gent
pugui coincidir en un mateix
espai i en un moment deter-
minat i relacionar-se. Perquè
en un barri hi hagi un bon
clima social és imprescindi-
ble que les reformes d’ade-

quació de l’espai físic vagin acompanyades de polítiques socials i econòmi-
ques que garanteixin la igualtat d’oportunitats. No obstant això, perquè la
gent es pugui relacionar i pugui generar relacions de confiança cal temps.
És per això que s’ha de facilitar la trobada, perquè les persones estableixin
una relació mínima i posteriorment puguin generar relacions més profundes.

Perquè en un barri hi hagi un bon
clima social és imprescindible 
que les reformes d’adequació de 
l’espai físic vagin acompanyades 
de polítiques socials i 
econòmiques que garanteixin la 
igualtat d’oportunitats.
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7. RESUMEN

La ciudad se materializa en una organización espaciotemporal en la que con-
fluyen espacios físicos, sociales y funcionales que estructuran las actividades
y relaciones entre las personas y grupos sociales. Esta configuración urbana
perfila numerosos aspectos de la sociedad que la habita, dado que facilita un
cruce de actividades que se superponen en el espacio y el tiempo y del que
surgen de forma natural oportunidades de encuentro, de interacción, de con-
vivencia… Esta dimensión espaciotemporal es relevante en las políticas urba-
nas, porque la configuración de los barrios y de las áreas de convivencia conforma
la base sobre la que se organiza una sociedad cambiante.

Uno de los principales fenómenos sociales de la primera década del siglo XXI
es la llegada al Estado español, especialmente Cataluña, y en concreto la ciu-
dad de Barcelona, de importantes flujos de población extracomunitaria que se
asientan en el territorio. Las dinámicas migratorias de los últimos años consti-
tuyen un fenómeno estructural de nuestra sociedad que, al igual que en eta-
pas anteriores, han originado profundas transformaciones demográficas, sociales
y económicas. 

El presente documento parte de una investigación de las transformaciones
urbanas de los últimos años, fruto de la llegada de intensos flujos migratorios
a nuestras ciudades. Esta población, de origen diverso, se ha distribuido de
forma heterogénea por el territorio, motivando intensos cambios sociales y físi-
cos en la morfología y estructura de las ciudades catalanas, así como de los
barrios de Barcelona.

La dimensión espaciotemporal es un elemento clave para la integración de la
población inmigrada en la sociedad actual (sin olvidar la importancia de la dimen-
sión cultural, social, económica, etc.), puesto que el barrio, entendido como un
entorno cotidiano de relación, articula la vida de las personas y abre vías a la
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convivencia. Es un lugar clave en el que se puede incidir para facilitar un repar-
to equilibrado de los recursos y oportunidades.

Desde la perspectiva de la convivencia, los espacios públicos y otros espacios
de socialización de los entornos cotidianos constituyen el hábitat, el medio para
la interacción y las relaciones sociales en el que las personas pueden interac-
tuar y establecer relaciones más o menos profundas (equipamientos, comer-
cios, espacios comunitarios de acceso a la vivienda...).

Existe convivencia cuando hay una intencionalidad y las personas adoptan una
actitud activa a la hora de relacionarse con la gente. Convivencia significa que
distintos colectivos o personas comparten espacios y tiempos, y que las diver-
sas actividades que llevan a cabo en ellos se entrecruzan. Por lo tanto, para
que se dé convivencia entre las personas de un ámbito determinado, es pre-
ciso que las mismas coincidan en un espacio específico durante un período de
tiempo concreto.

La configuración del barrio y el diseño de los espacios públicos pueden facili-
tar la relación entre las personas o dificultar la interacción e incrementar la per-
cepción de inseguridad. Para que exista la posibilidad de compartir un espacio
concreto durante un tiempo determinado deben darse unas condiciones mate-
riales adecuadas.

El modo en que se estructura el tiempo en la sociedad también condiciona el
uso del espacio: cómo se usa, por qué, con quién, cuándo. 

En nuestra sociedad, el tiempo constituye un bien cada vez más preciado. La
importancia que se otorga al tiempo se traduce en un aumento de pragmatis-
mo en el espacio urbano; es decir, se intenta conseguir una mayor rentabilidad
del tiempo, pero en ocasiones se olvida el objetivo del espacio público como
espacio de relación y socialización.

En la presente publicación se analiza y describe, a partir del estudio de casos
desde una escala de barrio, la relación entre la configuración urbana (el diseño
de los espacios, su localización y distribución) y el uso que hacen las personas
de tales espacios, las actividades que desarrollan en ellos y el tiempo que les
dedican. Se ha estudiado el uso cotidiano de los tiempos de vida de las per-
sonas en los espacios públicos y el modo en que interaccionan la población
autóctona y la inmigrada en el escenario de los espacios públicos de los bar-
rios. Este documento recoge el trabajo y los resultados de los barrios de la
Nova Esquerra del Eixample y de Ciutat Meridiana. 

La principal característica de este estudio es que a partir de las herramientas
gráficas empleadas (mapas, diagramas, fotos), se explica la relación entre los
elementos físicos (espacios públicos, calles, equipamientos...) y los sociales (de
qué modo utilizan las personas el espacio, cuánto tiempo pasan en él, qué acti-
vidades desarrollan en el mismo y qué relaciones establecen). 

En el espacio público afloran y se hacen visibles las desigualdades sociales. A
la vez, la configuración urbana constituye un elemento estructurador de pen-
samientos y comportamientos. De ahí que los espacios que potencian la diver-
sidad y la igualdad de oportunidades fomenten un cambio social para la
consecución de una sociedad más igualitaria y más justa.
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8. SUMMARY

Cities materialise in a space-time organisation where the physical, social, and
functional spaces that structure activities and relations between people and
social groups converge. This urban configuration shapes numerous aspects of
the society inhabiting each city, since it facilitates a crossover of activities that
overlap each other in space and time and from which opportunities naturally
emerge for encounters, interactions, coexistence, etc. This space-time dimen-
sion is important in the context of urban policies, because the configuration of
neighbourhood districts and areas of coexistence stand as the basis on which
an ever-changing society is organised.

One of the main social phenomena of the first decade of the 21st century was
the arrival in Spain, especially in Catalonia and more specifically in the city of
Barcelona, of significant flows of extra-Community immigrant populations that
have settled in the territory. The migratory dynamics of recent years constitute
a structural phenomenon of our society and, as in previous eras, they have led
to profound demographic, social, and economic changes. 

This document is based on an investigation into the urban transformations of
recent years caused by intense migration flows into our cities. This migrant
population, of diverse origins, has distributed itself unevenly around the territo-
ry, causing intense social and physical changes in the morphology and struc-
ture of Catalan towns and cities, as well as in the neighbourhood districts of
Barcelona.

The space-time dimension is a key element for the integration of the immigrant
population into today’s society (without overlooking the importance of cultural,
social, economic, and other dimensions), given that the neighbourhood district,
understood as an everyday environment of relationships, structures people’s
lives and opens up pathways towards coexistence. This means it is a key place
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that can be acted upon to facilitate a balanced distribution of resources and
opportunities.

From the perspective of coexistence, public spaces and other spaces for socia-
lisation in daily environments make up the habitat, the medium for interaction
and social relations where people can engage with each other and establish
relationships of differing intensity (amenities, local businesses, community spa-
ces for access to housing, etc.).

Coexistence occurs when there is intentionality and people adopt an active atti-
tude towards relating with others. Coexistence means that different groups or
individuals share spaces and times, and that the different activities that they
carry out in them lead them to intermix. Therefore, if coexistence is to take place
between people in a determined area, it is necessary for them to coincide in a
specific space for a certain period of time.

The configuration of the neighbourhood district and the design of public spa-
ces can facilitate relationships between people or alternatively hinder interac-
tion and increase the perception of insecurity. For the possibility of sharing a
specific space during a determined period of time to exist, suitable material con-
ditions must be in place.

The way in which time is structured in society also conditions the use of space:
how it is used, why, with whom and when. 

In our society, time represents an increasingly prized asset. The importance
attached to time leads to increased pragmatism in the urban space; i.e., the
aim is to get more out of time, but sometimes the aim of consolidating the public
space as a medium for building relations and socialisation is forgotten.

This publication analyses and describes, based on the study of cases on a
neighbourhood district scale, the relationship between urban configuration (the
design of spaces, their location and distribution) and the use that people make
of such spaces, the activities they perform in them and the time they devote to
them. The everyday use of people’s life times in public spaces, and how the
native and immigrant populations interact within the scenario of the public spa-
ces of neighbourhood districts have been studied. This document explains the
work done and the results obtained from the neighbourhood districts of Nova
Esquerra del Eixample and Ciutat Meridiana. 

The main characteristic of the work is that based on the graphic tools used
(maps, diagrams and photos), the relationship between physical elements (public
spaces, streets, local amenities, etc.) and social elements (how people use the
space, how much time they spend in it, which activities they carry out there and
what kind of relationships they establish) are explained. 

In the public space, social inequalities come to the surface and make themsel-
ves visible. In turn, the urban configuration constitutes an element for structu-
ring thoughts and behaviour. Thus, spaces that encourage diversity and equal
opportunities promote a social change favourable to achieving a fairer and more
egalitarian society.


