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Capítol 6: Planwerk Innenstadt (pla pel centre de la ciutat)___________ 
 
Aquest és un capítol breu que presentarà al lector el pla general per al centre de la ciutat 
juntament amb dos projectes que en formen part i que, encara que aprovats per la seva 
construcció, es troben només en paper i sembla que hauran d’esperar alguns anys per a 
la seva execució, fins que les polèmiques i les carències financeres que els envolten 
s’hagin pogut superar.  
    
6.1- En què consisteix el Planwerk Innenstadt? 
 
El pla conegut formalment com a “Planwerk Innenstadt” forma part d’una iniciativa de 
reurbanització i revitalització del centre històric de la ciutat i del conegut com City 
West de Berlín. L’objectiu del pla és desenvolupar unes pautes d’actuació en 
planificació urbanística a llarg termini i busca poder compatibilitzar amb els topics de 
ciutat compacta, ciutat de les distàncies curtes i ciutat de funcionalitats mixtes que fins 
ara a Berlín no s’havien aplicat mai com a pautes d’actuació fora de discussions 
teòriques. 
El pla no pretén inventar una nova Berlín sinó que respecta l’antiga estructura en planta 
de la ciutat descobrint les antigues artèries enterrades sota la runa del temps. Per aquest 
motiu respecta pràcticament totes les articulacions de la ciutat europea tradicional: els 
carrers, les places i els parcs així com les estructures del bloc buscant l’harmonia amb 
les noves estructures que s’aixecaran sobre les que no han pogut superar el pas del 
temps. 
 
Impulsat pel senador Hans Stimmann, el divuit de maig de 1999 s’aprovà 
definitivament el pla Planwerk Innenstadt en el senat de Berlín, després d’haver sofert 
varis retocs i haver estat objecte de grans discussions per la seva òbvia transcendència 
en el futur de la ciutat.  
 
A continuació s’ofereixen al lector les actuacions previstes pel pla per dos de les àrees 
de la ciutat que s’han anat coneixent al llarg d’aquest treball i que són, pel seu caràcter, 

Fig 6.1: Planta general  en 3-D del Planwerk Innenstadt. En marró es representen les actuacions proposades en el pla. Data 
de presentació  18 de Maig de 1999 
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zones històricament centrals de la ciutat. Aquestes són: Breitscheidplatz (centre de 
l’antic Berlín oest) i l’Alexanderplatz (centre de l’antic Berlín est). 
 
 6.2- Breitscheidplatz 
 

 
Fig 6.2: Planta del centre de la ciutat, en vermell es senyala la zona d’actuació de Breitscheidplatz 

 
A continuació es resumeix amb paraules del mateix Planwerk el que suposa l’actuació a 
Breitscheidplatz:  
 
“L’enfoc de treball en aquesta zona de l’oest de la ciutat és principalment la revaluació 
de l’entorn de la plaça de Breitscheidplatz que al sud del Tiergarten representa la porta 
d’entrada a la concorreguda avinguda de la Kurfürstendamm i conseqüentment al Berlín 
oest. El projecte es troba en el context d’un gran espai urbà que pel pas del temps ha 
quedat desfasat estructuralment i arquitectònicament, i necessita que s’hi dirigeixin els 
esforços d’una renovació infraestructural per poder concordar de nou amb l’entorn on 
pertany i ser el focus del Berlín oest.  
 

La idea del Senat és 
fer de la plaça 
l’entrada real al 
cosmopolitisme i el 
caràcter comercial 
de la 

Kurfürstendamm, 
això sí, conservant 
els edificis que ja 
són vestigi del 
passat històric més 
recent de 

l’arquitectura 
europea i que es 
concentren a 
l’entorn de la plaça, 
per una banda: el 
centre conegut com 
a Zoo (amb els 

Fig 6.3: Perspectiva isomètrica de la zona de Breitscheidplatz. En vermell les 
volumetries dels edificis projectats dintre de l’actuació de renovació de la zona. Al peu 
de la foto es pot distingir el Zoo, a la dreta l’estació de ferocarril Bahnhof Zoo, i al 
centre, la plaça de Breitscheid amb la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
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edificis del Zoo Palast, Huthmacher Hochhaus i “Bikini-Haus”, dels arquitectes 
Schwebes i Schoszberger) i el centre comercial Europa-Center dels arquitectes Hentrich 
i Petschnigg, i per l’altra la tant polèmica església del Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, obra reconstruïda per Egon Eiermann i també simbolitza l’estètica de 
l’arquitectura dels setanta. 
  
El desenvolupament de l’entorn de Breitscheidplatz aprovat pel Senat de la Construcció, 
Edificació i Transport de Berlín consisteix en vàries mesures de millora de 
pavimentació i amples de les zones de vianants i una reestructuració del trànsit rodat a 
favor del transport públic. També disposa una limitació de les altures, el disseny i l’ús 
del m2 dels edificis a construir pels inversors, interessats principalment en aixecar blocs 
d’oficines en els terrenys de la seva propietat.”  
 
Breitscheidplatz, centre del Berlín oest, emblema del capitalisme durant la divisió, és un 
d’aquells punts de la ciutat on sembla que el rellotge del temps s’hi hagi aturat deixant 
la seva imatge congelada: el fotograma dels setanta. Els projectes de renovació no 
deixen de ser més que un grup d’edificis, alguns gratacels, d’estètica moderna i de grans 
dimensions, al meu parer poc idonis per l’emplaçament de Breitscheidplatz. No renoven 
en absolut la imatge de Breitscheidplatz, sinó que augmenten més les sensacions 
d’aglomeració i mal gust que la plaça ens pugui causar avui dia. Amb les següents 
fotografies es pot observar amb detall els projecte i obtenir-ne una visió de conjunt. 
 
6.2.1- Breitscheidplatz, els projectes en imatges 
 
 

 
 
Fig 6.4: A la part superior, reproducció en 3-D de la vista aèria de Breitscheidplatz i l’estació de Bahnhof Zoo cap al 
2015. Pràcticament tots els edificis són de nova construcció així com espais només dedicats a oficines 
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6.3- Alexanderplatz 
 

 
Fig 6.6: Planta de la zona d’actuació Alexanderplatz i Karl-Marx-Allee del Planwerk Innenstadt 

 
Quan la competició per a la planificació de la mítica Alexanderplatz fou guanyada per 
l’arquitecte berlinès Hans Kollhoff el 1993, ningú s’imaginava que passarien més de 
deu anys fins a que es completés el primer dels projectes que contenia el pla. La 
proposta inicial de Kollhoff d’aixecar uns tretze gratacels historicistes, inspirats en la 
Chicago de principis de segle, fou molt discutida i criticada tant per polítics com per 
ciutadans. Era com imposar a Berlín un passat que no li corresponia, un tipus d’edifici 
que la ciutat no havia tingut mai al seu dia. Sembla però que al final la proposta es tirarà 
endavant, tot i que enlloc de tretze seran deu els gratacels que es construiran agrupats en 
un mateix espai. De totes les actuacions que el Planwerk Innenstadt preveu, segurament 
la de l’Alexanderplatz és la més impressionant pels volums i superfície que proposa. De 
moment el pla està parat, però sembla que tan bon punt l’economia ho permeti, 
l’actuació seguirà el seu curs. 
 

Fig 6.5: A l’esquerra, render 
que reprodueix la imatge de la 
Kantstrasse amb  la 
Breitscheidplatz del 2015 i el 
gratacels de 33 plantes i 119 
metres que Christoph Langhof 
dissenyà 
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És innegable que el projecte concret de l’Alexanderplatz obre una discussió molt 
important sobre els límits que s’haurien de posar avui dia en certes actuacions que se’ls 
hi dóna la legitimitat només pel fet de fer metròpoli. 
 
6.3.1- Alexanderplatz, els projectes en imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig 6.7: Vista de 
l’Alexanderplatz des de la 
torre de televisió, febrer de 
2006. S’observen les 
primeres obres que 
consisteixen en la 
pavimentació de la plaça. 
Aviat començaran les 
demolicions d’edificis per 
donar pas a la imatge de 
l’Alexanderplatz del 2015 

Fig 6.8: Reproducció en 3-D de les volumetries de l’actuació Alexanderplatz dintre el pla general Planwerk Innenstadt. 
S’observa a primera vista la gran concentració que conformen els deu gratacels previstos d’aixecar-se en el petit espai de la 
plaça, fent ombra a la fins ara edificació més elevada de Berlín, la torre de televisió 
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Fig 6.11: Maqueta en fusta del projecte Alexanderplatz/Grunerstrasse amb els 10 gratacels de Kollhoff 
 

 
 
 

Figs 6.9 i 6.10: Imatges del projecte 
Alexanderplatz/Dircksenstrasse, que 
inclou l’Alexanderplatz, l’estació de 
trens, el centre comercial Kaufhaus i 
l’Hotel Forum. Arquitecte: Hans 
Kollhoff, 1993 
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Figs 6.12 i 6.13: Imatges del projecte 
Alexanderplatz/Karl-Liebknecht-
Strasse del Deutsche Interhotel 
Holding GmbH & Co., que inclou la 
creació de sòl destinat a oficines, 
hotel i espai comercial. Arquitecte: 
Hans Kollhoff, 1993 
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Per a la realització d’aquest capítol també s’ha consultat la pàgina web del Senat per al 
desenvolupament de Berlín:  
 
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/ 
 
 
 




