


EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS 
En la reordenació de la plaça de les Glòries, l'Ajuntament de Barcelona acaba de modificar el
Pla General Metropolità per permetre la construcció d'un gratacel de 20 plantes a escassos
metres de l'Escola dels Encants.
Considerem que això té efectes perjudicials per als infants de l'escola dels Encants, de la futura
escola bressol que es preveu construir en breu a la mateixa illa, i per als veïns i veïnes del barri
en conjunt. També s’ha previst una nova escola de tres línies (75 infants més, el proper curs),
l’Escola Cartagena, que potser també es veuria afectada pel gratacel. 
En la documentació adjunta s'argumenten i es detallen aquests perjudicis en l’àmbit energètic,
sanitari, educatiu, social i s’aporten també les signatures que hem pogut recollir donant suport a
aquestes al·legacions, de pares i mares de l’AFA de l’escola, i d’altres familiars, veïns i veïnes.

PETICIÓ
Que es redueixi l'alçada de l'edifici i s'ubiqui en un emplaçament on s'anul·lin o minimitzin els
perjudicis causats als alumnes de l'Escola dels Encants, de la futura bressol planificada i als de
l’Escola Cartagena (encara que la ubicació encara no es conegui exactament), als habitants del
barri i a la ciutat en conjunt, en els termes que s’especifiquen en l'annex 1 i que se sustenten
també en la resta de documents aportats.

DOCUMENTS APORTATS
Annex 1: Fonamentació jurídica i detalls tècnics de la situació actual i de la petició formulada
Annex  2:  Argumentació  addicional  en  termes  sanitaris,  energètics,  educatius,  socials  i
ambientals.
Annex 3: Estudi d'ombres: https://vimeo.com/album/4448471
Annex 4: Mapa de contaminació ambiental 
Annex 5: Signatures recollides

https://vimeo.com/album/4448471


ANNEX 1:
Fonamentació jurídica i detalls tècnics de la situació actual i de la petició formulada

La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a l'ordenació de la Plaça de les
Glòries,  entre  els  carrers  de  Castillejos,  Bolívia,  Badajoz-Independència  i  Consell  de
Cent (Exp. núm. 16PL16437 i Codi Pla B1523), aprovada inicialment per acord de la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió celebrada el 14 de desembre de 2016, conculca les
següents disposicions:

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: 

1. En el seu article 3.2 c) en relació a la seguretat i salut pública, atès que el gratacel de
PB+19 i els altres edificis de PB+7 o més proposats als Àmbits edificables 1. a i 1.b, (tots
aquests edificis amb altures superiors a la determinada per la zona contigua 13 Eixample
de PB+5), redueixen dràsticament l’assolellament de l’Escola dels Encants i de la futura
escola bressol que es construirà a la mateixa illa de cases, especialment durant les hores
centrals del dia dels mesos d’hivern (veure patró d’ombres a l’annex 2). A dia d’avui, no se
sap si també es pot veure afectada la nova Escola Cartagena perquè no se’n coneix la
ubicació, tot i que semblaria que els barracons en què començarà s’haurien d’instal·lar en
aquesta illa. Aquesta privació dels raigs solars al pati i als ambients escolars per als 400
infants,  més  la  contaminació  atmosfèrica  amb  capacitat  per  a  bloquejar  la  radiació
ultraviolada efectiva per a sintetitzar la vitamina D i un hàbitat propi amb habitatges foscos
afavoreix el desenvolupament d’estats de mancança de la vitamina (veure    la monografia
titulada “Vitamina  D:  Una  perspectiva  actual”  realitzada  per  la  Sociedad  Española  de
Bioquímica Clínica y Patologia Molecular). 
Cal dir que en els estudis d’assolellament de les propostes volumètriques del sector 2 no
s’ha representat l’assolellament durant el solstici d’hivern ni comprovat l’establert a l’article
264 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità (NNUU PGM) de 1976.

2. En el seu article 3.3, en relació a l’eficiència energètica, ja que les ombres projectades pel
gratacel de PB+19 i els altres edificis de PB+7 o més proposats als Àmbits edificables 1. a i
1.b provoquen:

1er. Una gran disminució de l’aportació d’energia solar destinada a estalviar energia
per a calefacció de l’Escola dels Encants.
2on. Una significativa reducció del rendiment de les plaques solars fotovoltaiques i
tèrmiques de la coberta de l’Escola dels Encants.
3er. Una menor il·luminació natural  de manera que augmenta l’energia elèctrica
destinada a la il·luminació artificial de l’Escola dels Encants.

Per altra banda, la concentració d’una part de l’edificabilitat del sector de planejament privat
en un gratacel (edifici  de PB+19)  vulnera el principi d’eficiència energètica anterior,
atesa  la  major  proporció  d’envoltant  (façana)  en  relació  al  volum de  l’edifici;  la  major
utilització de materials poc sostenibles, com per exemple el formigó armat i l’acer de la
fonamentació i de l’estructura, per tal de resistir l’increment de les accions horitzontals que

http://publicaciones.seqc.es/inicio/13-vitamina-d-una-perspectiva-actual.html
http://www.20minutos.es/noticia/1938777/0/sol-vitamina-d/huesos-deficit/protector-solar/
http://www.20minutos.es/noticia/1938777/0/sol-vitamina-d/huesos-deficit/protector-solar/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_141216_ecologia.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_141216_ecologia.pdf
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1523


han  de  suportar  els  gratacels;  el  major  consum  d’energia  per  part  dels  ascensors
obligatoris als edificis alts, amb molta base en relació a l’alçada, etc.

3. En el seu article 3.1, ja que l’increment d’edificabilitat privada que es torna a proposar en el
sector  de  planejament  privat  i  la  concentració  d’una  part  d’aquesta  edificabilitat  en un
gratacel  (edifici  de  PB+19)  no  és  conforme  a  l’interès  general,  sinó  a  l’interès  de
traspassar  a  mans  privades  les  plusvàlues  del  sòl  no  contemplades  a  l’Avaluació
econòmica de la MPGM (de 30.000.000,00 €) i generades per l’acció de l’Administració
actuant (l’Ajuntament de Barcelona) amb la mateixa MPGM, creant  l’Àmbit edificable 1.b
(veure plànol p.02 de la MPGM) de la  Zona de transformació per ordenació volumètrica
específica (Glòries), clau 18g,  de 18.400 m² de sostre en PB+19. Això implica una gran
concentració de capital que afavoreix l’especulació immobiliària. Cal dir que les plusvàlues
no  contemplades  són  les  provinents,  entre  d’altres,  de  les  10  plantes  superiors  (on
s’ubicaran possibles habitatges de luxe a un preu entre  els 6.000 i  els  7.000 €/m²st  o
habitacions  d’hotel)  de  l’àmbit  edificable  1.b,  les  quals  disposaran  de  les  següents
característiques: accés per la Diagonal, vistes al mar, a la Sagrada Família i al futur parc de
disseny Canòpia Urbana, excel·lent il·luminació natural i assolellament, i comunicació viària
i amb transport públic  dins l’emblemàtic barri de l’Eixample.
Tan fort és l’interès en aflorar aquestes plusvàlues del sòl, no contemplades en l’Avaluació
econòmica,  producte  de  l’ordenació  de  l’edificació  com  a  gratacel  d’una  part  de
l’edificabilitat privada, que en les diferents opcions proposades (A, B, C i D, l’esquema de
les quals es pot veure a continuació i a la pàgina 12 de la memòria) de l’ordenació incloses
en  l’estudi  volumètric  dels  àmbits  del  sector  de  planejament  privat  presentades  en  la
MPGM, sorprenentment, no es contempla l’eliminació del gratacel en cap cas. 

Opció A Opció B

Opció C Opció D



4. En els seus articles 3.2 a), 3.3 k) i  20.2, atès que el gratacel no conserva ni millora el
patrimoni  cultural  immobiliari  ni  el  paisatge,  i  no s’adapta,  en allò bàsic  a l’ambient  de
l’Eixample i del Conjunt Especial de l’Eixample contigu i del seu Sector de Conservació,
considerats patrimoni històric i urbanístic. És a dir, la situació, massa i altura del gratacel,
trenca l’harmonia del paisatge de l’Eixample i desfigura la perspectiva pròpia del mateix. 

 

5. En el seu article 25.3, ja que la documentació exposada al  públic no inclou un  resum
executiu expressiu dels següents extrems:

a) Delimitació dels àmbits en què l’ordenació projectada altera la vigent, amb un 
plànol de la seva situació, i abast de la dita alteració.

b) En el seu cas, els àmbits en els quals es suspenen l’ordenació o els procediments
d’execució o d’intervenció urbanística i la duració de dita suspensió.

Aquest fet invalida la convocatòria d’informació pública i, per tant, s’ha de tornar a fer el
tràmit d’informació pública establert a l’article 23.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

6. En la disposició addicional primera, en relació al principi de transparència, ja que no es
fan públiques quines són les garanties patrimonials indispensables lliurades als titulars que
formen part del sòl del sector de planejament privat sotmesos als instruments de gestió
previs portats per l’Ajuntament de Barcelona.

La Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació de la Plaça de les Glòries, entre
els  carrers  de Castillejos,  Bolívia,  Badajoz-Independència i  Consell  de Cent, en la part  del
sector de planejament privat no persegueix els objectius de les NNUU del PGM de 1976 que de
forma implícita i explícita es mostren en els següents articles:

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402274
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402274


 L’article 8 de les NN UU del PGM de 1976 ja determinava que en cas de dubte o
imprecisió sempre prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat i major
dotació per a equipaments comunitaris.

 L’article  17   de  les  NN  UU  del  PGM  de  1976  afirmava  que  els  objectius  de
descongestió i dotació d’equipaments comunitaris inspiren el Pla General

 L’article 321 de les NN UU del PGM de 1976 defineix que la zona de clau 13a que
envolta l’escola dels Encants com a zona d’ús prioritàriament d’habitatge, necessitada
de millora urbana per a corregir la densificació congestiva i augmentar els nivells de
dotacions, serveis i espais verds locals.

Finalment, les servituds de bombers que crea el gratacel obliguen a generar espais públics en
forma d’androna i zones verdes poc funcionals i molt esmicolades.

Peticions:
Atès que no s’ha vist  inconvenient  mitjançant aquesta MPGM en indemnitzar els ocupants,
arrendataris i titulars d’altres drets reals limitats dels habitatges i locals afectats en l’àmbit del
sector de planejament privat, tampoc seria un inconvenient indemnitzar els propietaris de sòl
del mateix àmbit aplicant el sistema d’expropiació, a raó de 1.697,21 €/m²st més el 5%
d’afecció  (com  a  màxim  1.697,21  €/m²st  *  36.957,07  m²sòl  *  1,2  m²st/m²sòl  *  1,05  =
79.032.125,05 €). En funció de l’abast de les indemnitzacions que es vulguin desemborsar, es
podria  minvar  els  50.000  m²  d’edificabilitat  privada  assignats  per  la  MPGM  al  sector  de
planejament privat producte d’aplicar un índex d’edificabilitat zonal o brut de 1,18 m²st/m²sòl
(l’article 322 de les NNUU del PGM determina que l’índex d’edificabilitat zonal o bruta és de
1,20 m²st/m²sòl per a la subzona I, intensiva de la Zona de densificació urbana contigua al
sector de planejament privat). Aquesta reducció d’edificabilitat serviria per eliminar el gratacel;
per augmentar els equipaments comunitaris necessaris i llargament demanats pel barri, com
per exemple un nou institut, noves escoles, etc; per augmentar encara més els espais lliures
que  contribueixin  a  absorbir  la  greu  contaminació  atmosfèrica que  pateix  Barcelona  i
especialment els barris que envolten la plaça de les Glòries. Respecte d’això s’ha de tenir
present que Barcelona depassa els límits permesos de contaminació ambiental i especialment
(tal com es mostra al mapa del següent enllaç en zones properes a l’escola dels Encants.

En el plànol adjunt del sector de planejament privat s’han diferenciat les finques de propietat
privada (sense acolorir), les finques de titularitat pública obtingudes de forma onerosa o per
cessió en processos no urbanístics (color blau) , així com les finques ocupades per vials (color
rosat).

http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire


Donat que la potestat administrativa de planejament s’estén a la possibilitat de la seva reforma;
que per altra banda, no ha de comportar indemnització (cal dir que d’acord amb la sentència del
Tribunal  Suprem de 12 de maig de 1987, només hi  ha dret  a la indemnització quan s’han
complert els deures urbanístics,  com per exemple fet  efectives les cessions,  realitzat  obres
d’urbanització, etc. i per tant, patrimonialitzat els aprofitaments urbanístics, i aquest no és el cas
del  sector  de  planejament  privat),  es  proposa  reduir  l’edificabilitat  del  sector  de
planejament privat (excepte la part ja patrimonialitzada abans de l’aprovació del PGM de 1976
i abans calculada), reduint l’alçada del gratacel, primerament en la proporció del 5% que permet
la mateixa MPGM (veure normes urbanístiques de la mateixa MPGM), en segon lloc en la part
de l’aprofitament urbanístic (10% del sostre) no compromesa per destinar-lo a habitatges amb
protecció pública per part de l’Ajuntament de Barcelona, i finalment indemnitzant totalment o
parcialment els propietaris, talment estava previst originàriament al PGM de 1976 (veure plànol
següent  on  es  pot  veure  com el  sector  de  planejament  privat  era  l’antiga  zona  clau  17/6
destinada a espais verds i equipaments d’acord amb els articles 367 i 368 de les NN UU del
PGM de 1976, i el sistema d’espais lliures clau 6b. 



ANNEX 2: 
Argumentació addicional

Disminució de la radiació solar rebuda:
Tal com es pot observar en l'estudi d'ombres adjunt, el gratacel privaria de llum natural a les
dues infraestructures educatives (escola i escola bressol) en les hores centrals del dia durant
bona part de l'any. Especialment a l'hivern, quan és més necessària. No sabem què passarà
amb l’Escola Cartagena tampoc.
Això no només tindria efectes sobre la salut i el rendiment escolar dels 400 alumnes de l'escola
i els altres 100 que es preveu que tingui la bressol, en reduir la incidència solar al pati i a les
aules de l'escola, sinó que també reduiria notablement la productivitat de la coberta solar de
tots dos edificis escolars i augmentaria la despesa energètica.

Efectes sobre la salut:
La importància del sol per als éssers humans es percep fins en els paràmetres més subtils de
la vida quotidiana, però sobretot, en la salut. 
La llum i la calor procedents del sol resulten d'importància rellevant per a la vida dels éssers
humans. Els raigs ultraviolats, que, si bé són nocius en excés, contribueixen al metabolisme
cutani  de  la  vitamina  D,  indispensable  per  a  la  salut  de  l'esquelet  i  el  sistema  immune. 
El Sol també protegeix enfront de diversos tipus de càncer. L'explicació a aquesta protecció
natural torna a estar en l'efecte protector de la vitamina D enfront dels tumors.
Els raigs UV també augmenten la producció d'un neurotransmissor relacionat amb la sensació
de benestar: la serotonina, que també intervé en la regulació de la son i la temperatura del
cos. No calen gaires experiments científics per saber que el temps afecta les emocions, fem
servir la paraula "gris" per designar un estat d'ànim que coincideix amb els dies ennuvolats.
Fins i tot s’ha descrit una alteració psicològica coneguda com alteració afectiva estacional o
SAD (Seasonal Affective Disorder) que afecta el 20% de la població i que es caracteritza per
l'aparició de símptomes depressius a l'hivern, que desapareixen en arribar el bon temps.
Tot això és especialment important per als nens, en ple creixement. La falta del ritme lluminós 
natural del sol altera el cicle melatonina-serotonina, fet que provoca somnolència al matí i 
insomni a la nit. 

A més, els infants passen moltes hores a l’escola. I precisament, l'Escola dels Encants és una 
escola de lliure circulació entre els ambients i on els infants acostumen a passar moltes estones
al pati. Ara bé, amb el nou edifici, es perdrien bona part dels beneficis que comporta estar a 
l’aire lliure. Si no els arriba prou radiació solar poden tenir manca de vitamina D.

Això  preocupa  doblement  en  una  ciutat  que  supera  amb  escreix  els  límits  permesos  de
contaminació  ambiental  i  especialment  (tal  com  es  mostra  al  mapa  del  següent
enllaç http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire ) en àrees molt
properes a  la  que ara ens ocupa. Tant  és així  que,  de fet,  la contaminació  atmosfèrica no
només causa perjudicis per si sola, sinó que té capacitat per bloquejar la radiació ultraviolada
efectiva  per  sintetitzar  la  vitamina  D  i  accentuaria  el  problema  (Extret  de  la  monografia
anomenada  "Vitamina  D:  Una  perspectiva  actual" realitzada  per la Societat  Espanyola  de
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular).

Existeixen  evidències  científiques  que  demostren  que  els  edificis  que  no  reben  prou  llum
natural  es  poden  veure  afectats  pel  síndrome  dels  edificis  malalts.  Per  evitar  aquestes
patologies també es necesita una bona qualitat de l’aire i una bona ventilació. Si la llum del sol
no arriba a les aules, caldrà més calefacció i no es podrà ventilar tant. La mala ventilació en
espais on circula molta gent afavoreix la propagació i el contagi de malalties. Creiem que el
millor per a la salut és la prevenció, especialment quan es tracta de nenes i nens.  Aquests
infants són el capital humà del futur i mereixen que respectem la seva salut i tenir una bona
qualitat  de vida.  No oblidem tampoc els  treballadors i  treballadores de l’escola,  que també
patiran les conseqüències de la dràstica reducció de la llum natural.

Efectes sobre el rendiment escolar:
D'altra banda, la llum natural és la més adequada per treballar. L'absència de suficient llum
natural pot tenir conseqüències sobre el rendiment escolar dels infants. És ben sabut gràcies a
nombrosos estudis que sempre és preferible treballar amb llum natural i evitar l’artificial.

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire


Especialment en una escola com aquesta on, com ja s’ha dit, es considera el pati com una aula
més.
De fet,  a  banda del  que  s’ha comentat  més amunt,  els  raigs  UV afecten  també una  altra
hormona, la melatonina, que s'encarrega de moltes funcions, entre elles regular els cicles de
son.
Els nivells de melatonina en sang són més alts durant la nit, quan no hi ha llum. Quan hi ha
llum, la melatonina descendeix i ens sentim més desperts i actius. Per això, per  aprofitar al
màxim les hores del dia, res millor que aprofitar la llum del sol.
En  definitiva,  el  gran nombre  d'hores  que passen els  infants  en  els centres educatius bé
mereixen l'atenció d'aspectes arquitectònics i de major confort. 

Efectes energètics
D'acord amb l'ordenança al respecte, tant l'escola com la futura bressol tenen una coberta solar
per aprofitar l'energia del sol i reduir el consum energètic per a aigua calenta i 
calefacció. L'ombra causada pel gratacels al llarg del dia i de l'any disminuiria l'electricitat i la 
calor produïda pels panells fotovoltaics i tèrmics. “Evitar ombres és un condicionant molt 
important a l’hora de dissenyar una instal·lació fotovoltaica. Una petita ombra a un panell té un 
efecte negatiu equivalent a la mitja línia de mòduls (dependrà en part a la quantitat de díodes 
que disposi el mòdul)”. Aquest és un extret de la Guia d’implantació d’instal.lació de FV en 
construccions públiques de l’Agència d’energia de Barcelona:

www.cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10680?user_id=CATALA.

En circumstàncies normals, això faria necessari  suplir aquesta electricitat amb energia de la
xarxa pública, amb la consegüent despesa que això comporta per als centres escolars i, en
definitiva, les arques municipals. 
Ens consta que avui per avui l’escola genera un excedent energètic, que es preveia vendre a la
xarxa  l’electricitat  sobrant  i  que  el  canvi  en la  legislació  espanyola  al  respecte ha fet  que
aquesta electricitat sobrant no només no es pot vendre i es “llença” sinó que pot ser motiu de
sancions econòmiques.  En  aquest  sentit,  es  podria  pensar  que  el  fet  que l’edifici  minvi  la
productivitat de la coberta solar no tindria efectes negatius perquè l’escola seguiria generant
electricitat suficient. Hem de pensar però en una lògica de sostenibilitat i en un escenari a mig i
llarg termini. La legislació espanyola en matèria d’autoconsum i venda d’electricitat a la xarxa
ha estat molt criticada en l’àmbit estatal i internacional per la seva insostenibilitat, especialment
en un país on la radiació solar és abundant. Malgrat els interessos i la consegüent pressió que
exerceixen les grans empreses energètiques espanyoles volem confiar que les pressions a
nivell estatal i sobre tot europeu o iniciatives valentes i trencadores com les que han permès
que aquestes grans empreses quedin fora de la concessió del subministrament energètic a
l’Ajuntament de Barcelona faran rectificar el govern actual o els futurs governs en aquest sentit,
més tard o més d’hora.
I quan arribi aquest moment, tornarà a ser no només de sentit comú en termes de benestar i
ecològics sinó també en termes econòmics fer un bon aprofitament de la coberta solar de les
escoles de la illa afectades.

Aquesta agència de l’energia explica en l’apartat Què fem i per què:

“L'Ajuntament vetlla per garantir un espai públic de qualitat, una ciutat verda i biodiversa, 
productiva i resilient, i una mobilitat activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la 
ciutadania”.

No sembla gaire clar que aquest projecte respecti aquests postulats.

Impacte sobre els horts associatius
L'ombra  que  farà  el  gratacels  afectarà  també  als  horts  associatius  planificats
en el projecte final de la nova plaça de les Glòries. La disminució de la radiació solar els podrà

http://www.cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10680?user_id=CATALA


deixar inservibles, amb els conseqüents perjudicis que això pot tenir per a la convivència al
barri i per a l’agricultura de proximitat, entre d’altres.

Model de ciutat insostenible i inequitatiu:
La llum és vida i l’Eixample ja és, per si sol, un barri amb escassa llum natural, necessària per
als infants en especial però també per al conjunt de veïns i veïnes, especialment a l’hivern. 
Ara bé, amb aquest gratacels es perd bona part de l’avenç en sostenibilitat que pot suposar la
reforma de la Plaça de les Glòries en un espai verd i al servei de la ciutadania.
Els  edificis  d'aquestes  característiques  responen  més  aviat  a  interessos  privats  de  grans
empreses,  que són les que acumulen el  gran volum de capital  necessari  per  edificar-los i
fomenten l'especulació i el negoci immobiliari. A més, no és difícil suposar que els habitatges
que s’hi facin seran de luxe, atesa la seva ubicació privilegiada al costat de la Plaça de les
Glòries  un cop  reformada.  El  gratacel  contribuirà  a  la  gentrificació  del  barri,  fenomen que
l’Ajuntament  ha  manifestat  voler  evitar.  Tampoc  lliga  gaire  amb  projectes  com  el  de  les
superilles que s’està desenvolupant actualment a la ciutat.
Coincidim  amb l’Ajuntament  en  què  el  barri  necessita  serveis:  especialment  un  institut,  el
tramvia, habitatge social, però no aquest tipus d’edificis.
Aquest  gratacels  sembla  suposar  també  un  retorn  a  l'urbanisme  franquista  de  Porcioles:
gratacels a les cantonades especials de l'Eixample: Torre Urquinaona, Banc Atlàntic, etc.
La mateixa Torre Agbar ja s'ha vist com un exemple de l'error que suposen aquest tipus de
construccions i motius semblants han estat els que han forçat a reduir l'altura del Deutsche
Bank.
Volem un barri amb harmonia arquitectònica i socioeconòmica, amb equipaments educatius,
sanitaris i culturals. Volem poder viure al barri sense especulació ni elitització. Els infants dels
establiments educatius públics mereixen que el temps que passin a l’escola sigui de qualitat. 



ANNEX 3:
Estudi d’ombres

A continuació exposem en imatges un estudi detallat de les ombres projectades pel gratacel i
una mostra del seu impacte en ple migdia en un dia tipus a l’hivern i,

A més, a l’enllaç següent, podeu trobar un vídeo demostratiu de les ombres projectades pel
gratacel: https://vimeo.com/album/4448471

https://vimeo.com/album/4448471












ANNEX 4: 
Mapa de contaminació ambiental 

El  mapa  següent  (disponible  a  l’enllaç  http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-
barcelona-qualitat-aire  ) ens mostra la contaminació ambiental a Barcelona. 

Els valors del mapa per a cada secció censal de Barcelona provenen d’una modelització de la 
contaminació per a l'any 2009 en el marc del projecte europeu ESCAPE i ajustats al 2012 per 
l’ISGLOBAL. FONT: ISGlobal/Projecte ESCAPE

Si  l’ampliem per  a  la  zona  que  ara  ens  ocupa,  veurem que és  de  les  més afectades de
Barcelona

http://www.escapeproject.eu/
http://www.isglobal.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire




ANNEX 5:

Signatures recollides

A continuació adjuntem les signatures que s'han pogut recollir en paper donant suport a 
aquestes al·legacions. De fet però, es va engegar també una campanya a change.org i amb 
això s’han aconseguit unes 1.400 signatures ara per ara, tal com podeu veure a l'enllaç 
següent https://www.change.org/p/ada-colau-evita-que-la-construcci%C3%B3n-de-un-
rascacielos-prive-del-sol-a-400-ni%C3%B1os-en-su-escuela

https://www.change.org/p/ada-colau-evita-que-la-construcci%C3%B3n-de-un-rascacielos-prive-del-sol-a-400-ni%C3%B1os-en-su-escuela
https://www.change.org/p/ada-colau-evita-que-la-construcci%C3%B3n-de-un-rascacielos-prive-del-sol-a-400-ni%C3%B1os-en-su-escuela
http://change.org/

