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CONNEXIONS VERTICALS

El districte disposa de grans vies de connexió port-ciutat i de recorregut vertical dins del districte
generades a partir del traçat de les antigues rieres (Les Rambles) o d’operacions higienistes de
principis del s. XX (Via Laietana).
Es tracte de vies amples amb tanta entitat que delimiten els barris del districte però que, malgrat
garantir la connexió vertical, generen fronteres est-oest.

CONNEXIONS HORITZONTALS

Tot i existir fragments de recorregut horitzontal al llarg de tot el districte, es tracta d'un dels grans
reptes de Ciutat Vella.
El districte necessita eixos horitzontals forts per contrarestar les fronteres entre barris que
impliquen Les Rambles i Via Laietana. Cal també que aquests recorreguts es tracin al llarg de tot el
districte i interseccionin la zona perimetral de contacte Ciutat Vella - Barcelona per tal que es
converteixin també en punts forts de costura.

L'EIX HORITZONTAL

Un dels eixos horitzontals amb més continuïtat i força és que creua Via Laietana connectant la
Catedral de Barcelona amb el mercat de Santa Caterina, es desdobla cap a l’oest fins a les
interseccions Compte d’Urgell-Ronda Sant Antoni i Ronda Sant Pau-Paral·lel i es desfigura fins
arribar a l’Arc de Triomf.

El projecte proposat forma part de la definició d’aquest traçat en un dels seus punts més febles i
alhora claus: la costura entre el casc antic i l’Eixample per la banda est. L'objectiu és el disseny d’un
equipament potent que permeti la interacció dels ciutadans, que doni un servei social en l’àmbit
d’educació i que atregui als turistes, element clau de l’economia del país i la zona. a través de la molt
valorada gastronomia catalana va de la mà amb la localització clau del solar dins de la definida
estratègia urbana.

ELS EXTREMS DE L'EIX

L’eix agafa força gràcies als seus extrems potents. Els tres finals són interseccions claus de la
trama viària amb activitat i peces d’importància urbana: el Mercat de Sant Antoni, els teatres del
Paral·lel i l’Arc de triomf són tres elements de diferents caràcters i amb rellevància d’escala
Barcelona’.

Dins d’aquesta estratègia, el solar del carrer Rec Comtal es troba en una posició determinant a l’altra
banda de l’Arc de Triomf  respecte de la frontera ‘a cosir’. La localització d’un equipament potent dins
de Ciutat Vella junt amb el de l’altra banda permeten diluir l’escletxa entre barris.

PLA CERDÀ (1859)

En el Pla Cerdà de 1859 la relació amb els barris existents és diversa i, en el cas de Ciutat Vella se'n
pretén l'integració a través de la introducció dels carrers de la nova Eixampla: Muntaner i Via
Laietana a més de la creació d'una via horitzontal. Aquest eix horitzontal és el primer intent de
crear una connexió est-oest de banda a banda de Ciutat Vella per a la circulació interna i per a la
transició amb els barris col·lindants.

PLA VILASECA (1930).

El Pla de Vilaseca de reforma i urbanització i enllaç dels punts singulars del Casc Antic manté, amb
modificacions, l'eix de Darder, que resegueix carrers existents tot enxamplant-los.

ESTRATEGIA URBANA

PLA GARRIGA I ROCA (1861)

L'arquitecte Municipal M. Garriga i Roca redacta un pla d'alineacions i millores per a higienitzar la
ciutat emmurallada. Hi destaca el manteniment dels eixos de Cerdà i afegeix un nou diàleg sobre
el perímetre de Ciutat Vella com a element clau de transició que en aquest cas es tracta generant
un Boulevard perimetral tot expropiant els terrenys de les muralles.

PLA PARCIAL (1959)

EL Pla parcial de Ciutat Vella, dins del Pla Comarcal, estudia amb més detall les intervencions i
redueix l'impacte del esbotzaments a punts concrets per a fer el projecte més factible. A més, es
confia en la creació de noves places enlloc d'en l'obertura de grans carrers.

PGM (1976)

El PGM manté les tendències centenàries tot i que poc desenvolupades de Ciutat Vella però
constata que les grans operacions higienistes no són sempre la solució. Converteix el que fins ara
eres grans afectacions viàries en àrees de renovació a estudiar.

PERIS (1985).

Els plans especials estudien de forma parcial cada cas i concretament el PERI del Sector Oriental
tracta d’obrir el final est de l’eix horitzontal objecte d’interès en el projecte que es presenta en
aquest document.

ANTECEDENTS

PLA DARDER (1918)

Primera proposta alternativa a l’Avinguda C de Cerdà que atravessava Ciutat Vella amb un traçat
horitzontal higienista al estil Via Laietana.
El nou eix horitzontal respecte les traces existents.

PLA COMARCAL (1953)

El Pla Comarcal representa el reconeixement definitiu des del planejament urbanístic de la nova
Barcelona. En generaal manté els esbotzaments viaris dels plans del XIX però preveu la
remodelació de les àrees que li són tangents.


