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RESUM 
 
 
El sector Plaça Cerdà, pertanyent als municipis de Barcelona i L’Hospitalet, ha sofert importants canvis 
en els darrers anys i actualment evoluciona àmpliament. Va ser escollit com a Àrea de Nova Centralitat 
per a Barcelona, i han existit i existeixen nombroses actuacions per a donar-li aquesta centralitat. 
Actualment s’estan desenvolupant projectes d’importància supramunicipal, com són la nova Ciutat 
Judicial o l’ampliació de la Fira-2 Montjuïc-L’Hospitalet. L’elecció d’aquest sector per situar aquests 
nous grans equipaments ha estat conseqüència de la renovació que ha sofert tot el sector en els últims 
anys: nova construcció de la plaça situant una nova rotonda més urbana, canvis a les vies de l’entorn, 
supressió d’antigues fàbriques per situar nous edificis d’habitatges i oficines… I a més, tot conseqüència 
de la nova centralitat que es vol aconseguir a la zona. 
 
L’objectiu d’aquesta tesina és estudiar l’evolució urbanística de la Plaça Cerdà i el seu entorn., i analitzar 
com s’està aconseguint donar nova centralitat a l’àrea. Aquesta evolució s’estudiarà des de diferents punts 
de vista: accessibilitat en vehicle privat i en transport públic, evolució dels estàndards urbanístics, 
construcció de nous equipaments, grans actuacions a les vies i sectors de l’entorn… L’anàlisi es farà des 
d’una perspectiva crítica: estudiant si les solucions han estat les més adequades i proposant alternatives. 
 
L’estudi concret de l’entorn Plaça Cerdà no es pot abordar sense considerar l’entorn global en el qual es 
troba ubicat, és a dir, la ciutat de Barcelona i el seu urbanisme. Per això, es farà un estudi global de 
l’evolució de l’urbanisme en els últims anys i es parlarà de l’estat actual del mateix. 
 
En el cas concret de la Plaça Cerdà, l’estudi dels estàndards urbanístics permetrà tenir una idea de 
l’evolució real de la zona en els últims anys, i podrà ésser comparada amb les previsions descrites al 
projecte d’Àrees de Nova Centralitat. També es farà un estudi del trànsit a la zona, per veure si les vies 
projectades seran suficients per donar servei a la gran demanda que ocasionaran els nous equipaments. 
Juntament amb aquest estudi, es farà una anàlisi del transport públic de la zona, format actualment per 
una àmplia xarxa d’autobusos i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquestes comunicacions 
s’ampliaran amb la nova línia 9 de metro, que sens dubte farà guanyar connectivitat a la zona amb altres 
barris de Barcelona i amb l’aeroport. 
 
S’estudiarà l’estat actual de les residències, comerços, oficines i equipaments, i les expectatives futures. 
Es veurà com els municipis de Barcelona i L’Hospitalet han coordinat totes les actuacions en els diferents 
àmbits, ja que tenen un interès comú en el desenvolupament de la zona. Barcelona té un centre molt 
congestionat i una excessiva pressió sobre l’Eixample; interessa tenir noves àrees perifèriques que puguin 
atraure activitat. L’Hospitalet vol desenvolupar una nova Avinguda Gran Via de caràcter més urbà i amb 
una forta activitat terciària; per això cal renovar tot l’entorn de la Gran Via, que ara mateix és una 
autopista urbana. 
 
La present tesina ens servirà per conèixer exhaustivament l’evolució de la plaça i el seu entorn en els 
últims anys, i veure el seu estat actual. També es podria aplicar el mateix estudi a altres zones de 
Barcelona o L’Hospitalet, per a poder comparar-les. A més, les conclusions podran ésser aplicables o 
comparables a les altres Àrees de Nova Centralitat de Barcelona.  


