Monsolís. Millores urbanes al
teixit industrial

Desembre 2014

L’àmbit conegut com a el polígon Monsolís, el qual se situa a cavall dels termes municipals de Sant Adrià del Besòs
i Barcelona, de forma molt majoritària en el primer. Correspon al municipi de Sant Adrià una superfície de 254.171
m², i de 98.550 m² al de Barcelona, 72,06% i 27,94%, respectivament.
Limita amb els carrers Santander al NW i Guipuscoa al SE, la Ronda Litoral a llevant i ferrocarril (ADIF) a SW.
L’àmbit té 352.721 m², dels que 273.000 m², destinats a indústria, disposen de la qualificació 22a, amb un sostre
potencial total de l’ordre de 546.000 m². Actualment hi ha edificats uns 325.000 m² de sostre, indústries en la seva
gran majoria, amb dues illes amb ús d’habitatge (anterior a l’existència del polígon) al front del carrer Guipuscoa
i algun edifici d’oficines. El grau de consolidació de l’àmbit és molt elevat, tot i situar-se només en el 60% de la
capacitat edificatòria conferida pel PGM. La propietat és molt majoritàriament del grup familiar del Marquès de
Monsolís, i, a part, hi ha alguns altres propietaris significatius en quant a la seva participació.
Les reflexions actuals sobre sistemes urbans, conclouen en la necessitat de projectar teixits densos i compactes sobre
espais que ja no tenen capacitat per a acollir les activitats que històricament els havien caracteritzat. La renovació
d’aquests espais s’ha d’afrontar des de la voluntat de reformular estructures d’usos mixtes, incrementant la quantitat
i la complexitat de les funcions urbanes. Transformar la ciutat significa reutilitzar sòls obsolets, amb edificacions
funcionalment degradades i de baixa intensitat d’ús, prenent les estructures urbanes actuals, especialment l’espai
públic i les infraestructures, com a pauta de suport renovada i integrada en els nous projectes.
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