
L’impacte dels grans equipaments esportius a la ciutat. El cas del Futbol 
Club Barcelona.  

Recorregut en bicicleta. Matí del dissabte 24/11/2018. 

Els grans equipaments esportius tenen dimensions molt diferents del teixit comú de la ciutat. Es 
tracta de grans superfícies on compta molt la relació del seu perímetre amb la resta del conjunt 
urbà. En el cas del Futbol Club Barcelona (FCB) tenim tres exemples ben diferents.   

La Ciutat Esportiva Joan Gamper té una superfície de 13,7 Has. (explicació per part d'Enric Batlle, 
Batlle i Roig, Arqtes). Queda encaixada per dos costats, un per l’autopista Barcelona – 
Martorell (B23) i l’altre per la línia de ferrocarril de Barcelona a Sant Vicenç de Calders. Queden 
dos costats més per on es pot relacionar millor amb els municipis de Sant Feliu de Llobregat i 
Sant Joan Despí.  

La zona de l’actual estadi del FCB, el Camp Nou, es objecte de múltiples projectes de 
transformació i actualment s’està tramitant una Modificació Puntual del Pla General Metropolità 
(explicació del projecte Espai Barça a càrrec d'Albert Blanc). L’objectiu principal d’aquests 
projectes es millorar la relació de l’estadi amb la ciutat i de les zones dels voltants de l’estadi, 
que no estan prou aprofitades, en un lloc de tanta centralitat. El debat ciutadà es situa en quins 
tipus d’usos s’hi han de col·locar i la intensitat dels mateixos.   

El camp de Les Corts (1922 – 1966) estava situat entre els carrers de la Travessera de Les Corts, 
Numància i Marqués de Sentmenat. La zona es va transformar en un conjunt residencial amb 
alguns equipaments i zones verdes amb un resultat no gaire reeixit.  

Punt de trobada: 

A les 10:00 h. a la parada: Sant Feliu – Consell Comarcal. Final de la línia T3 del Tram Llobregat. 

Recorregut i horaris de pas aproximats: 

Ciutat Esportiva Joan Gamper (Explicació: 10:00 – 10:30 h.) – Sant Joan Despí – Esplugues de 
Llobregat – Carril ciclable Esplugues – Barcelona – Parc de Cervantes – Camp Nou (Explicació: 
13:00 – 13:30 h.) – Barri de les Corts – Zona de l’anterior estadi del FCB a Les Corts. 

A l’acabar, cap a les 14:00 h. està previst un dinar – col·loqui a un restaurant del barri de Les 
Corts.  
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