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Zonificació urbanísitica



Anàlisi de l’àmbit: equipaments zones verdes Proposta d’ampliació de l’àmbit eix deAnàlisi de l àmbit: equipaments, zones verdes, 
permeabilitat ronda, límit estudi

Proposta d ampliació de l àmbit, eix de 
centralitat del barri i recorreguts ciutat/natura
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LÌMIT
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ronda

•1 Ampliar l’àmbit per incloure l’espai de la sortida del metro Montbau fins a l’extrem Oest  pel carrer Arquitectura i 
passant per la peça d’equipaments de la biblioteca municipal i el gimnàs.

•2 Projecte portes a Montbau, opció de canviar la descripció del Montbau actual limitat “entre tanques”: per l’oest la 
tanca de l’hospital, per l’est la tanca de la Diputació, pel sud la ronda i pel nord la forta pendent de la muntanya. Amb més 
permeabilitat  lateral els usuaris de l’hospital de la Vall d’Hebron i de la zona universitària de Llars Mundet podran accedir 
més fàcil al barri i millorar el comerç existent del barri o facilitar obrir nova ofert a comercial i de serveis.
•...

120209 taller portes / montbau http://unitevamontbau.wordpress.com/@fidelvza



2 4

1
3

4

USOS I ACTIVITATS

•1 Eliminar la barrera amb l’hospital i proposar nous usos als jardins de c/Arquitectura, zona verda, horts lúdics i/o 
2

equipaments.

•2 Edificis de la Diputació amb usos més oberts al ciutadà (usos lligats al parc) i ben connectats amb camins a prop de la 
carretera de les Aigües, autèntica porta de Collserola en una posició central de les 16 portes de BCN. Algun dels pavellons 
més petits poden ser edificis oberts permanentment per activitats d’esports (BTT, running,...), formació en temes de natura 
del parc, usos complementaris als universitaris, fins i tot alberg , i amb serveis de restauració que facin viable i sostenible 
econòmicament una possible concessió en el sòl públic de la Diputació.

•3 Peça d’equipament biblioteca + gimnàs al c/Arquitectura: oportunitat per nous usos de barri i ciutat; + centre cívic i/o 
habitatge dotacional per joves (per mancança de la zona i per sostenibilitat econòmica de l’operació).g p j (p ç p p )

•4 Recuperació de la idea original del Pla parcial de Montbau de l’any 1954 on l’eix Est‐Oest que passa per l'Esplanada era 
l’eix d’activitats principal del barri.
• S’hauría de millorar les condicions dels espais de lleure actuals a la zona de l’ermita de Sant Cebrià.
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MOBILITAT I ACCESIBILITAT

•1 Cal reconèixer l'accessibilitat doble des de les 2 estacions de Metro de Montbau i Mundet.

•2•2 Per la banda mar de la ronda als espais associats als equipaments esportius hi ha espais (ex: a sobre el Tenis) per oferir 
aparcament a  la porta del parc i descarregar la pressió pròpia de cotxes sobre els carrers del barri de Montbau. Pot ser un 
aparcament dissuasori e intercanviador combinat amb l’estació de metro de Montbau.

•3 Des dels carrers del barri es poden senyalitzar fins a tres camins d’accés a la carretera de les Aigües, de Oest a Est: des 
de la pedrera al final del c/Arquitectura, des dels edificis de la Diputació al costat de l’escola Baloo, des del palau de les 
Heures i llars Mundet.

•4 Per resoldre la “ferida” de la Ronda, si no es pot cobrir, es poden fer els ponts existents més amples amb tractaments 
més tous, són millores a l'accessibilitat entre els barris separats per la ronda. Es poden tenir referències com les de 

http://unitevamontbau.wordpress.com/@fidelvza

, p p p
Canyelles.

•5 Cal millorar l’accesibilitat interior del barri amb forts desnivells topogràfics  amb la implantació d’escales mecàniques 
per la conexió des d’Angel Marqués fins a Vayreda passant per Pintura i Escultura. Es l’eix vertical més usat del barri.
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MEDI NATURAL I ESPAI PÚBLIC

•1 Cal identificar les zones de màxim interès natural a l’àmbit immediat del parc a Montbau. Ex: espai de l’ermita de Sant 
Cebrià, hi han mancances de manteniment d’arbrat i entorn natural a la zona de lleure.Cebrià, hi han mancances de manteniment d arbrat i entorn natural a la zona de lleure.

•2 A l’extrem Oest, l’antiga pedrera al final de C/Arquitectura espai públic en contacte directe amb el medi natural. 
Oportunitat de nou camí fins a la corba de la Paella de l’Arrabassada i Carretera de les Aigües.

•3 Jardins de Muñoz Seca com espai públic de rebuda des de la sortida del metro de Montbau i amb manca de 
manteniment i autèntic primer contacte del barri per sobre de la Ronda. Espai connectat amb l’eix d’activitats Oest‐Est del 
barri amb comerços i equipaments també de ciutat.
• Cal plantejar un pla de replantació sistemàtica i per etapes de l’arbrat de l’espai públic donat l’edat i mida dels arbres. Per 
riscos de caigudes i evitar la pèrdua de l’arbrat en un mateix moment en els propers anys.
•Cal fer un catàleg de fonts i altres elements d'interès tant del patrimoni natural com del patrimoni arquitectònic tant al
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•Cal fer un catàleg de fonts i altres elements d interès tant del patrimoni natural com del patrimoni arquitectònic, tant al 
barri com en relació a la resta de portes de Collserola veïnes.
•Cal una gestió de la vegetació de la zona natural de contacte amb l’urbà amb criteris mig forestals mig de jardineria urbana.
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EQUIPAMENTS I SERVEIS

•1 l d f d l ó l b d d l b ll l d l d l•1 Equipaments a escala ciutat: edificis de la Diputació a la banda Est del barri. Usos lligats a les activitats del medi natural, 
autèntica porta de Collserola a escala de tota la ciutat, amb accés directe des de dos estacions de metro i amb espai 
d’aparcament ja existent a l’interior del recinte actual de la Diputació infrautilitzat. Algun dels pavellons més petits poden 
ser edificis oberts permanentment per activitats d’esports (BTT, running,...), formació en temes de natura del parc, usos 
complementaris als universitaris fins i tot alberg i amb serveis de restauració que facin viable i sostenible econòmicamentcomplementaris als universitaris, fins i tot alberg , i amb serveis de restauració que facin viable i sostenible econòmicament 
una possible concessió en el sòl públic de la Diputació.

•2 Als laterals de la Ronda opció per pantalles acústiques + plaques fotovoltaiques en la mateixa solució de nova 
tecnologia, amb opció de col·laboració amb universitats i mon privat. Possible autofinançament i subministrament d’energia 
per enllumenat públic del barriper enllumenat públic del barri.

•3 Peça d’equipament biblioteca + gimnàs al c/Arquitectura: oportunitat per nous usos de barri i ciutat; + centre cívic i/o 
habitatge dotacional per joves (per mancança de la zona i per sostenibilitat econòmica de l’operació).
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