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I.1. INTRODUCCIÓ 
 
 
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, en aquesta primera part de la tesina es farà un anàlisi global de l’evolució de 
l’urbanisme en els últims anys i es parlarà de l’estat actual del mateix. 
 
En el següent subcapítol s’analitzarà la visió global del model de ciutat actualment. La 
ciutat de Barcelona s’està desenvolupant sobre un model que ja perdura molts anys. Així, 
es veuran quins han estat els aspectes característics de l’urbanisme actual, quins 
aspectes han canviat més, quin paper desenvolupen actualment els ajuntaments i la 
iniciativa privada, etc.  
 
En els últims anys ha guanyat molta importància la iniciativa privada, tant en nous 
processos constructius com en processos de renovació urbana. En concret, actualment 
s’intenta des de l’Ajuntament de Barcelona que els processos de renovació urbana siguin 
portats a terme per la iniciativa privada. En el tercer capítol es veurà quina ha estat 
l’evolució de la intervenció pública i la privada fins a la situació actual. En concret, 
s’analitzarà més profundament l’actuació privada, que ha estat la dominant en el procès 
de transformació de la Plaça Cerdà. Serà en aquest mateix punt, que es començarà a 
analitzar el cas concret de la plaça. 
 
També s’ha de tenir en compte com ha evolucionat la xarxa viària en els últims anys. 
Serà l’objectiu del quart subcapítol, on es veurà l’evolució de la xarxa viària a Barcelona. 
S’introduirà en aquest aspecte el cas de la Plaça Cerdà, encara que la xarxa viària que 
envolta la mateixa serà estudiada exhaustivament en la segona part de la tesina. 
 
Els vianants han guanyat importància en el nou model de ciutat, i la nova xarxa viària es 
dissenya tenint-los molt en compte. En el quart punt també s’analitzarà la importància que 
estan adquirint els vianants, veient casos particulars, com al mateix entorn de la Plaça 
Cerdà o la cobertura de la Ronda del Mig. 
 
En el sector que ocupa el present estudi (entorn Plaça Cerdà) tenim exemples de 
l’evolució general de la definició de la xarxa viària actual, i de com han guanyat terreny 
els vianants respecte els vehicles. 
 
Finalment, en el cinquè punt d’aquesta primera part, s’analitzarà com es localitzen les 
activitats urbanes. La localització ha patit una evolució considerable al llarg dels últims 
anys. Es veurà com és la distribució de les activitats a Barcelona, i en concret al districte 
Sants-Montjuïc, del qual forma part la Plaça Cerdà. Per últim, s’analitzaran els problemes 
que originen els fenòmens de localització de les activitats, proposant algunes possibles 
solucions. 
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I.2. RENOVACIÓ DE BARCELONA: NOU URBANISME 
 
 
I.2.1 Visió global del model de ciutat 
 
 
Barcelona és coneguda i valorada per una especial cura en l’aplicació d’uns criteris de 
qualitat urbana. S’ha situat com un referent mundial de ciutat. 
 
Avui dia és quan podem visualitzar les actuacions previstes i debatudes molts anys 
abans. Els plans de fa molts anys s’han convertit en ciutat construïda, i és avui quan 
podem valorar l’efecte sobre el territori urbà. És això part del que farem en aquesta 
tesina, valorant els efectes que ha tingut la nova Plaça Cerdà i el seu entorn encara en 
renovació. 
 
En els últims anys, ha guanyat molta importància la col·laboració pública-privada en els 
processos de renovació urbana. No s’ha renunciat al projecte urbanístic global, però s’ha 
disminuït la direcció directa dels processos, com succeïa quan hi havia una única acció 
pública. Barcelona s’ha transformat en un lloc d’oportunitats per la inversió privada. 
Aquesta nova concepció també s’aplica a l’Ajuntament de L’Hospitalet, tal com ens va 
informar Jaime Fernández de l’ADU en una entrevista que s’inclou a l’apèndix d’aquesta 
tesina. 
 
Segons el nostre punt de vista, la prioritat de la inversió pública ha de dirigir-se cap a les 
grans infraestructures, tal com s’està fent. Així, aquesta forta inversió s’està destinant a la 
Zona d’Activitats Logístiques del Llobregat, amb el desviament del riu i les ampliacions 
del Port i l’Aeroport, a la nova xarxa de metro, a l’ampliació de la Fira de Mostres... abans 
que a operacions de transformació urbana, on ja existeixen plusvalíes suficients com per 
fer-les atractives al sector privat. 
 
Amb tot això s’està desenvolupant un model de ciutat que ja perdura molts anys. Les 
primeres eleccions democràtiques van acabar amb la destrucció sistemàtica dels centres 
urbans i es va emprendre una recuperació de l’espai públic. La idea de la Barcelona 
actual es va plasmar en aquells moments, i és avui quan veiem molts projectes fets 
realitat. Totes les actuacions que s’han fet i es fan corresponen a un únic model de ciutat, 
que es descriu en la taula I.2.1., amb exemples d’abans i actuals. 
 
Les qüestions que més han canviat en els últims anys han estat les següents: 
 

·  Descentralització política i presa de decisions més propera al ciutadà. 
 
· Aparició de nous agents públics, juntament amb les noves competències 

assumides per l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) en la gestió del sòl i en la 
contractació i direcció d’obres en projectes de ciutat, amb col·laboracions externes 
d’enginyeries i consultores. Vam parlar amb Jaume Barnada, Director de Política del sòl i 
habitatge, de l’IMU; l’entrevista es recull a l’apèndix. 
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·  Major pes en la construcció de la ciutat dels agents privats. Es fan actuacions 

gestionades directament pels propietaris-promotors privats. 
 
 
Taula I.2.1. Barcelona: Model de ciutat. 
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Font: Elaboració pròpia. 
 
 
El paper actual de l’Ajuntament és més de referència, de direcció global, de coordinador 
d’actuacions, d’exigència de qualitats... que d’acció directa. 
 
Barcelona, davant la impossibilitat de desenvolupar-se en extensió, a diferència de 
Madrid, ha de recórrer als processos de renovació urbana com a punt principal del seu 
model. Altre aspecte important és aconseguir la uniformitat a tota la ciutat del mobiliari 
urbà, desenvolupar polítiques d’espais públics... 
 
L’esponjament de la ciutat era imprescindible. L’estratègia actual queda reflectida en 
casos com augmentar les zones verdes, la introducció del carril bici en tots els projectes 
actuals, l’increment de l’ample de les voreres... 
 
Un dels projectes a destacar, que millor reflexa tots aquests processos de renovació 
urbana, és la cobertura de l'autopista urbana que és la Ronda del Mig. Aquest projecte ha 
significat una millora ambiental i de qualitat urbana, i ha creat una nova rambla que 
canvia absolutament la percepció del barri. La nova rambla redueix l’efecte barrera que 
existia entre ambdós costats de la ronda. La Ronda del Mig tindrà un valor estructural 
enorme quan s’acabin totes les obres projectades, que li donaran continuïtat des de 
l’Hospital de Sant Pau fins a la Meridiana. Aquest tram de 4 km permetrà el recorregut 
complet entre la remodelada Plaça Cerdà i la Meridiana (portes de ponent i nord de la 
ciutat, respectivament). [1] 
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I.2.2. Urbanisme actual 
 
 
En els últims 20 anys podríem dir que Barcelona ha viscut el període més important en la 
seva història urbana. Al principi va ser dominant la política de requalificació urbana 
centrada en els espais lliures. A mitjans dels vuitanta va començar el desenvolupament 
del projecte olímpic, que va dotar a Barcelona d’una estructura urbana potent. Una 
tercera etapa, anomenada segona transformació, va centrar la seva actuació en la zona 
llevant de la ciutat, amb la prolongació de l’avinguda Diagonal, per exemple. 
 
En els últims anys, el planejament i l’actuació sobre els elements de la xarxa viària bàsica 
han estat centrats en els components interiors del sistema. És el cas de les actuacions a 
la Ronda del Mig: reordenació de la Plaça Cerdà, cobertura de Badal-Brasil-Carles III i 
reforma de la plaça Lesseps. Totes elles amb objectius de millora de la qualitat urbana i 
ambiental. 
 
Actualment es projecten i es construeixen els habitatges que han de constituir els barris 
de la Barcelona del futur. Aquestes noves àrees urbanes arriben a dimensions 
significatives.  
 
L’espai residencial ha tingut a Barcelona algunes constants mantingudes al llarg de molt 
temps com la petita escala de les operacions, la referència a la morfologia de l’Eixample, 
la confiança en el carrer tradicional, les alçades d’edificació controlades, etc. En alguns 
dels projectes que s’elaboren actualment pels habitatges del futur es comencen a trencar 
algunes d’aquestes constants com la major escala i l’aparició de noves formes 
d’agregació residencial.  
 
Un altre aspecte diferencial és el referit als paràmetres urbanístics per a plans de 
desenvolupament residencial; en concret canvis en l’edificabilitat i els estàndards 
urbanístics. Els plans que es desenvolupen actualment configuraran nous barris amb una 
densitat molt més baixa que la ciutat coneguda avui, i amb un sistema d’espais lliures 
generós i divers. Aquesta nova imatge suposarà un important canvi en la percepció de 
l’espai urbà. Això es pot veure a la zona de la Plaça Cerdà i el seu entorn, i s’analitzarà a 
la segona part d’aquesta tesina.  
 
 



 



                                                                                I.3. Processos de renovació urbana. Actuacions privades  
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Transformació urbana del sector Plaça Cerdà.  Pag.11 
 

I.3. PROCESSOS DE RENOVACIÓ URBANA. ACTUACIONS PRIVADES. 
 
 
I.3.1. Evolució fins a la situació actual 
 
 
Durant la dècada dels anys 80, la intervenció pública va marcar la gran majoria 
d’actuacions urbanes a la ciutat de Barcelona. La lògica operativa de les actuacions 
urbanístiques a la ciutat va sofrir un canvi a partir dels 90. No es pot assenyalar una data 
exacta a partir de la qual es comença a produir aquest canvi, però podríem situar-ho a 
prop de l’any 1992, època en la que finalitzen la major part d’actuacions urbanístiques 
més o menys relacionades amb els Jocs Olímpics. Aquest canvi ha evolucionat fins als 
nostres dies. 
 
El nou període va quedar caracteritzat, en primer lloc, per la dificultat de mantenir els 
mateixos ritmes d’inversió pública que a l’etapa anterior. Això es degut, per una banda, al 
lògic endeutament municipal que limitava les possibilitats d’inversions futures. Per altra 
banda, les administracions superiors van considerar que havien d’atendre altres prioritats, 
ja que ja havien invertit a Barcelona. Per últim, els criteris d’austeritat derivats dels 
objectius de reducció del dèficit públic per a la convergència europea no propiciaven la 
inversió pública. 
 
A més, a partit d’aquesta data ja s’havia arribat a un bon nivell de millora urbanística, i les 
demandes d’inversió pública estatal i autonòmica es van dirigir a les infraestructures, que 
presentaven dèficits d’una gravetat superior. 
 
Per altra banda, el prestigi aconseguit per la ciutat, el nivell de qualitat de l’espai urbà i les 
potencialitats que expressava en el seu conjunt, eren factors que potenciaven la inversió 
privada. La ciutat interessava als inversors privats, en la mesura que creien en l’evolució 
positiva del seu mercat immobiliari. Aquestes expectatives eren a cicle llarg, i s’han 
complert actualment. 
 
A partir de l’any 1995 i fins ara, s’ha mantingut, en general, un nivell d’inversió municipal 
molt estimable però es presenten nombroses oportunitats per a les operacions d’iniciativa 
privada interessades en diversos processos de transformació urbanística de la ciutat. La 
ciutat havia d’aprofitar aquesta capacitat d’actuació sense renunciar a la direcció del 
projecte urbanístic. No obstant això, la manera de conduir-ho no seria ni és la mateixa 
que quan la direcció pública era immediata o quan els operadors urbanístics privats eren 
més petits. La direcció pública del projecte urbanístic ha canviat per aprofitar més el valor 
de les oportunitats de l’actuació privada, mentre que els operadors també han tingut 
l’oportunitat de conèixer les condicions del projecte urbanístic de Barcelona. [2] 
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I.3.2. L’actuació privada 
 
 
Les consideracions de les oportunitats de l’actuació privada han reforçat la idea de la 
col·laboració entre els sectors públic i privat a la millora urbanística de la ciutat. Ara 
l’actuació privada és molt diferent segons els casos. A vegades no es tracta que apareix 
una iniciativa privada que s’ha de canalitzar des de l’autoritat pública, sinó d’uns objectius 
de transformació enunciats fa temps, per als que es convoca la participació d’operadors 
privats. L’element diferencial respecte a etapes anteriors és que actualment existeixen 
operadors disposats a licitar per a fer-se càrrec de l’edificació d’una illa sencera. Aquest 
és el cas de la renovació de la franja costera de Barcelona, molt diferent al control públic 
que s’exercia abans, arribant fins a l’arquitectura (Vila Olímpica, Illa Diagonal). 
 
En altres casos, les iniciatives privades han plantejat obertament modificacions del que 
estava establert en el planejament general, o apuntat en projectes de ciutat com el de les 
Àrees de Nova Centralitat. En tots aquests casos, i a partir de l’any 1995 s’ha tractat de 
maximitzar l’ús de l'habitatge en front de les opcions industrial o terciària plantejades. La 
principal raó d’aquests plantejaments ha estat la punta de demanda d’aquest ús en 
comparació amb l’industrial, que es troba en una regressió històrica absolutament lògica 
en tot l’àmbit de la ciutat, i en comparació amb les oficines, que ha sofert una sobreoferta 
i ara potser es comenci a recuperar. 
 
Des d’una òptica pública, les iniciatives destinades a un increment de la producció 
d'habitatge a Barcelona havien d’ésser contemplades, en principi, com interessants. En 
els anys anteriors al 2000, por dir-se que la ciutat esgotava les possibilitats d’ocupar sòl, 
i, en certa manera, també les possibilitats en termes de renovació dels teixits per a crear 
espai residencial. La ciutat perdia població, perquè l’ocupació mitja de les seus habitatges 
disminuïa (fet normal i esperable), mentre que la construcció de nous habitatges era 
considerablement limitada, en primer lloc pel poc espai existent, però també pel destí –
industrial, oficines- que el planejament reservava a part del sostre edificable. En els últims 
anys s’ha facilitat molt la inversió privada per a construir habitatge, garantint que un % 
mínim sigui de protecció oficial. Ha crescut molt la construcció d'habitatge. 
 
Les actuacions d’oportunitat que responen a iniciatives privades estan sempre 
interessades en les plusvàlues del procés facilitant l’establiment de les obligacions 
d’interès públic que van més enllà de la urbanització i cessió del sòl previstes a la 
legislació urbanística. És així com la major part del sostre construïble que ha de resultar 
de les actuacions té una càrrega addicional de destinar una proporció del mateix a 
habitatge assequible. D’aquesta manera, l’energia que es canalitza cap a la renovació 
urbanística de la ciutat es dirigeix també a la provisió d’un producte que la lògica del 
mercat immobiliari no fa possible per a sí mateixa. 
 
També, és clar existeixen altres casos contraris a la iniciativa privada, i que necessiten 
irremediablement una forta inversió pública. Quan la relació entre els costos de la 
intervenció, en especial el desplaçament dels usos existents, i els guanys, limitades per 
l’aprofitament atribuït al sector, és desfavorable o insuficient, el capital privat preferirà una 
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altra opció d’inversió. El projecte urbanístic de la ciutat es mou, en aquests casos, entre 
dos tipus de requeriments: un que l’impulsa a l’activació dels processos d’escassa 
viabilitat i un altre que esgotaria el procés de maduració (degradació, en molts casos) de 
l’àrea en qüestió. 
 
En el primer cas podríem dir que no és lògic que no s’hagin activat encara operacions 
pendents des de fa més de 25 anys per una raó de viabilitat, i a més hauríem de 
considerar que degut a l’esgotament del sòl a la ciutat hauríem de mantenir l’existent en 
el millor grau de qualitat i rendiment. Inclús des d’un punt de vista ecològic, hem de 
mantenir l’espai urbà en les millors condicions possibles per minimitzar l’ocupació de la 
perifèria. 
 
Amb la segona actitud, esgotant el procés de maduració, ens aproparíem més al 
concepte de ciutat com espai variat en el que conviuen teixits obsolets i que acullen a 
col·lectius amb un cert grau de marginalitat, però que també formen part de la ciutat. Així 
també existeixen sempre àrees amb certa disponibilitat pel canvi. 
 
Barcelona, en els últims anys, s’ha mogut entre les dues actituds. La necessitat 
d’intervenció pública s’ha abordat en una sequència bastant natural, al temps que la 
ciutat ha continuat oferint bastants espais de projecte i reprojecte. 
 
Per últim, vull destacar una tècnica que s’ha utilitzat en els últims anys: utilitzar 
edificabilitats procedents de llocs on no s’esgotarà el sostre que autoritza el planejament 
vigent. Em sembla correcte i adequada, ja que es manté un equilibri global i 
s’aconsegueix fer viables molts processos de transformació en un espai tant compacte 
com el de Barcelona. Això sí, s’hauria de tenir cura des de l’autoritat pública perquè no es 
produïssin efectes no desitjats. 
 
 
I.3.3. Cas particular: Plaça Cerdà i el seu entorn 
 
 
A la Plaça Cerdà, la reconversió de l'edifici de Seat plantejava dos qüestions. Per una 
banda, la qüestió patrimonial arquitectònica, ja que la transformació no podia deixar de 
valorar alguns valors que tenien els edificis afectats. Per altra banda, representava un 
desviament clar del significat que per a la Plaça Cerdà havia previst el projecte d’Àrees 
de Nova Centralitat en considerar aquest espai, on es troben la Ronda del mig i la Gran 
Via, com adequat per a certa polaritat terciària. 
 
Per altra banda, es trobava l’aprofitament d’una dinàmica de transformació de l’entorn 
mitjançant la qual varies opcions –nou projecte de plaça, sector Philips- i expectatives de 
transformació –Can Batlló, caserna de Lepanto- havien de reforçar la necessària 
integració de l’espai Cerdà-Zona Franca-L’Hospitalet en el teixit de la conurbació. De 
totes maneres, crec que potser hauria estat millor la reutilització dels edificis Seat una 
mica més tard, quan va créixer una mica la demanda d’oficines, ja que els edificis són 
més propis d’oficines que no pas d'habitatges. Encara així, l’opció adoptada és vàlida ja 
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que encara que es considerés la Plaça Cerdà com a Àrea de Nova Centralitat, aquest 
projecte no es va traduir en vinculacions normatives respecte els usos, podent-se 
destinar aquests edificis a habitatge. 
 
La remodelació del sector Philips, també en el sector plaça Cerdà, formava part abans de 
les diferents iniciatives de remodelació de peces per a les quals el Pla General 
Metropolità havia previst la continuïtat de l’ús industrial. Tot i així, la transformació de les 
antigues peces industrials es fonamenta en el trasllat de la indústria manufacturera fora 
de la ciutat, i l’adequació als usos actuals del sòl urbà. Finalment, aquests terrenys 
s’aprofitaran per a usos diversos (biblioteca, ampliació de la fira, habitatges, parc...). El 
sector Philips apareix com una iniciativa privada amb l’argument de contribuir al 
reforçament urbà de la Zona Franca i amb el significat del passeig com a eix urbà de la 
mateixa. És un clar exemple de la incorporació d’oportunitats de l’actuació privada a la 
lògica urbanística de la ciutat. 
 
També a prop de la Plaça Cerdà tenim el sector de Can Batlló, que és una actuació 
pendent molt important, però que té un problema de viabilitat. Ara per ara té bastant 
prioritat. Les activitats i habitatges existents a Can Batlló i el destí del sòl a parc i 
equipament que estableix el Pla General Metropolità han posat la transformació del 
sector en unes cotes d’inversió pública inassequible. A més, per la situació del sector i els 
diferents tipus d’afectacions, no s’ha produït en el sector un procés de maduració com, 
per exemple, a Diagonal-Poblenou. Per altra banda, les modificacions en la concepció de 
la Plaça Cerdà i les transformacions produïdes i plantejades en el seu entorn motiven la 
conveniència de facilitar la incorporació d’aquest sector al procés general de millora de 
l’àrea urbana de la que forma part. Potser no seria mala idea en aquest sector aprofitar 
l’edificabilitat procedent de llocs on no s’esgotarà el sostre previst pel planejament. 
 
Amb aquests exemples de l’entorn de la Plaça Cerdà hem pogut veure com s’han produït 
alguns processos de renovació urbana, i com d’altres tenen enormes dificultats. També 
s’ha de ressaltar la importància que ha tingut l’actuació privada en tot aquest sector. 
 
A la pàgina següent es pot veure en fotografies alguns dels casos exposats: l’edifici Seat i 
Can Batlló. 
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Imatge I.3.1. Plaça Cerdà, entrada a Barcelona. A la dreta es pot veure l’edifici Seat. Any 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Imatge I.3.2. Sector Can Batlló, a prop de la Plaça Cerdà, al costat de la Gran Via. Any 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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I.4. XARXA VIÀRIA. IMPORTÀNCIA DELS VIANANTS. 
 
 
I.4.1. Evolució de la xarxa viària a Barcelona 
 
 
La xarxa viària de Barcelona ha evolucionat molt en les últimes dos dècades, al mateix 
temps que canviaven els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de 
dissenyar els carrers principals i secundaris de la ciutat. Abans de l’any 1987 prevalia el 
concepte de demanda de trànsit per sobre de qualsevol altre aspecte. A major demanda 
de trànsit es dissenyaven els carrers més grans per tal d’absorbir-ho.  
 
A partir del Plan de Vias de l’any 1987 es classificaven els carrers en varies tipologies, 
dibuixant una nova jerarquització i un nou disseny viari de la ciutat. Amb la nominació 
olímpica es va construir gran part de la xarxa viària prevista en aquest pla. L’entrada en 
servei de l’anell de rondes a l’any 1992 va possibilitar la disminució del trànsit a les vies 
interiors de la ciutat (Meridiana, Aragó, Diagonal) i a tot l’Eixample en general. Però era 
necessari seguir millorant l’eficiència de la xarxa viaria, augmentar la seva jerarquització i 
ordenació mitjançant les noves tecnologies de regulació del trànsit, i fomentar la 
intermodalitat de la mateixa. L’objectiu és assolir una mobilitat sostenible, que no 
hipotequi el futur de la ciutat. [3] 
 
En aquest context es va desenvolupar el projecte Picasso l’any 1996, que parteix d’una 
suposició de com evolucionarà el trànsit en els següents 10 anys (fins al 2006). Per 
avaluar i quantificar els volums de trànsit en el futur, es van modelitzar les principals 
operacions urbanístiques i infraestructures previstes en aquell any, i es van preveure a la 
xarxa viària dos tipus d’actuacions: intervencions a petita escala, destinades a resoldre 
problemes de connectivitat local i disfuncionalitats existents, i intervencions de caràcter 
infraestructural a major escala i amb implicacions sobre el sistema viari bàsic. 
 
Aquestes intervencions de caràcter infraestructural no tenen per objectiu l’increment de la 
capacitat viària de la ciutat, sinó donar accessibilitat a les àrees en procés de 
transformació urbana o facilitar el desenvolupament de noves àrees de centralitat, entre 
les quals trobem la Plaça Cerdà, o d’altres, com la vialitat del Poblenou, Ronda del Mig, 
Sant Andreu-Sagrera o Plaça de Les Glòries. 
 
 
I.4.2. La Plaça Cerdà: xarxa viària 
 
 
A la Plaça Cerdà podríem dir que s’han portat a terme els dos tipus d’actuacions 
previstes al projecte Picasso: per una banda s’ha fet una intervenció a petita escala en 
l’entorn de la plaça per millorar les connexions entre les vies existents i permetre un 
trànsit “de barri”, així com eliminar disfuncionalitats existents i millorar vies en mal estat. 
Per altra banda, tenim una actuació a una major escala, ja que s’afecta al sistema viari 
bàsic de la ciutat, en ésser la Plaça Cerdà l'encreuament de dos vies importants com ho 
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són la Ronda del Mig i la Gran Via, juntament amb el Passeig de la Zona Franca. La 
combinació d’ambdues actuacions, a petita i a gran escala, donen al resultat final de la 
plaça i el seu entorn una perspectiva molt positiva, sobretot pels veïns del barri. 
 
A més, aquesta doble actuació ha facilitat el desenvolupament de la plaça com àrea de 
nova centralitat. Abans de l’any 1997, la plaça era un dels límits entre Barcelona i 
Hospitalet amb caràcter exclusiu de nus viari envoltat per indústries i amb un disseny que 
dificultava la relació entre les àrees residencials veïnes. El projecte de remodelació 
desenvolupat per l’agència Barcelona Regional va tenir com a objectiu bàsic 
compatibilitzar la seva importància com nus viari i de connexió amb la Gran Via, la Ronda 
del Mig i els accessos a Montjuïc i L’Hospitalet, amb la millora de la qualitat urbana de 
l’entorn. En definitiva, el repte era compatibilitzar les necessitats dels veïns i del trànsit de 
vehicles en el marc d’una nova àrea de centralitat. 
 
La nova Plaça Cerdà va quedar configurada amb una rotonda semaforitzada, a fi de 
prioritzar determinats moviments, complementant-se amb un segon anell viari format pels 
carrers del seu entorn: Radi, Mineria, Química i Avinguda Carrilet. De tot això, parlarem 
profundament més endavant. 
 
 
I.4.3. Importància dels vianants 
 
 
Tots els canvis en la xarxa viària de Barcelona en els últims anys han sofert la influència 
de la reconsideració de la dimensió relativa dels espais destinats a vianants i vehicles en 
els eixos més representatius, i en tots els carrers en general. Podríem dir que en els 
últims anys han guanyat espai els vianants en perjudici dels vehicles.  
 
La preocupació sobre la secció dels carrers de Barcelona es remunta a Ildefons Cerdà, 
en la seva Teoría de la construcción de Ciudades aplicada al Proyecto de Reforma y 
Ensanche de Barcelona. Ha anat evolucionant fins als nostres dies. En aproximar-nos a 
una definició projectual de les vies, a més de la reconsideració de la distribució relativa de 
l’espai dedicat a vehicles i vianants, actualment tenim altres dues qüestions: la distribució 
espacial de l’àrea de vianants dintre d’aquesta secció i la definició dels elements de la 
seva urbanització que configuren la seva construcció i la seva imatge. Tothom desitja pel 
seu carrer una imatge particular i singular que la diferenciï de la resta de carrers de la 
ciutat. [4] 
 
A la mateixa Plaça Cerdà, els vianants tenen el seu punt de circulació més important en 
la passarel·la de vianants. Però al costat de la plaça tenim dos petits parcs on poden fer 
activitats els vianants. A més, en els carrers de l’entorn han guanyat espai les voreres en 
perjudici dels vials per als vehicles. Per tant, en el cas particular de la plaça veiem 
aquesta influència de la “ciutat dels vianants”. També tenim elements urbanitzadors de 
caràcter singular com el passeig amb palmeres a la Carretera del Prat, les llums de la 
rotonda circular, el mobiliari urbà específic situat a la urbanització i cobertura de la Ronda 
del Mig... 
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A la plaça i el seu entorn tenim un clar cas en el que se superposen en el projecte 
l’interès de garantir un senyal d’identitat pròpia de l’espai reconstruït o renovat que sigui 
el suficientment eficaç com per a que els veïns el facin seu, amb una reconsideració dels 
condicionants funcionals com si es partís de zero. La plaça era únicament un nus viari, i 
s’havia de transformar en un encreuament de vies eficient per als vehicles i en una plaça 
que donés un caràcter de barri a la zona i pogués ésser acceptada pels veïns. En aquest 
procés, s’obren qüestions funcionals i desitjos contradictoris, com la necessitat d’un nus 
viari eficient combinat amb un entorn de barri. I s’havien de tenir en compte altres 
aspectes als carrers de l’entorn: satisfer la necessitat simultània de facilitar els processos 
de càrrega i descàrrega, la de disposar de vies especialitzades per al transport públic, el 
desig d’estacionar dels vehicles privats i garantir un espai segregat per al desplaçament 
de bicicletes. En aquest cas uns aspectes es van poder considerar i d’altres es van haver 
de deixar de costat. 
 
Un cas on tenim totes aquestes opcions considerades és en la cobertura de la Ronda del 
Mig, que arriba fins ben a prop de la Plaça Cerdà. La cobertura es va aprovar després de 
la pressió dels veïns pel soroll: als pisos més alts es van arribar a mesurar valors del 
soroll de 85 dB de dia i 60 dB de nit abans de la cobertura. Es va crear un nou passeig 
per a vianants, que recupera la relació entre ambdós costats de la ronda. A més de cobrir 
la font del soroll, la nova secció de la superfície inverteix la situació pel que fa a l’espai de 
vianants, que passa del 10% al 78%. Els vehicles de la Ronda circulen soterrats, i en 
superfície tenim carrers a banda i banda que permeten l’aparcament de vehicles privats. 
També en aquests carrers laterals es porten a terme els processos de càrrega i 
descàrrega. Arribant a la Plaça Cerdà, els carrers laterals disposen de carril taxi-bus. Per 
tant, és un passeig que satisfà bé les principals necessitats. 
 
A més, el passeig té elements singulars en la seva urbanització que li donen un aspecte 
diferenciador respecte a altres carrers de la ciutat. Té un arbrat específic, amb pollancres 
situats en parterres o jardineres, que mai arribaran a créixer molt. El creixement en 
alçada del passeig s’efectua amb uns peculiars fanals, que són tractats com elements 
escultórics i que estan distribuïts per a definir i delimitar les dimensions del passeig. Es 
creen àrees o placetes de descans. Tot el conjunt dóna a la zona un aspecte singular, i 
un espai atractiu pels veïns que fa guanyar la vida de barri, sobretot tenint en compte 
l’efecte barrera que tenia la ronda abans, i el poc espai per a vianants que hi existia. 
 
Per tant, en el sector que ocupa el present estudi, tenim exemples de l’evolució general 
de la definició de la xarxa viària actual, i de com han guanyat terreny els vianants 
respecte els vehicles. 
 
A la pàgina següent tenim una imatge de la Ronda del Mig, en el seu punt de connexió 
amb la Plaça Cerdà. 
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Imatge I.4.1. Passeig sobre la Ronda del Mig, amb els seus elements diferenciadors. També 
veiem la passera de vianants situada a la  Plaça Cerdà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font : « Fem la Ronda del Mig un passeig ple de vida », Ajuntament de Barcelona. 
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I.5. ACTIVITATS I ZONIFICACIÓ DINTRE DE LA GRAN CIUTAT 
 
 
I.5.1. Localització de les activitats urbanes 
 
 
Les activitats urbanes ocupen un paper determinant en el caràcter de cada ciutat. La 
classificació catalana d’activitats econòmiques distingeix 504 classes d’activitats. A cada 
ciutat es dóna una barreja d’algunes d’elles. El tipus i proporció de les activitats principals 
tindran un pes important en el caràcter de la ciutat, així com la seva distribució en l’espai i 
la seva tipologia edificatòria. [5] 
 
Les categories d’activitat econòmica considerades pel planejament tradicional han estat 
bàsicament tres: la industria, les oficines i el comerç, que des de fa moltes décades s’han 
intentat regular espaialment dintre de la ciutat. La regulació espacial de les activitats 
econòmiques s’ha traçat mitjançant la “zonificació” en les propostes d’ordenació 
urbanística de la ciutat. 
 
El model de regulació espacial de les activitats que ens proporciona el planejament 
general vigent és el següent: 
 

- Un conjunt de zones –19-, en les quals s’admet l’ús d'habitatges i de les activitats 
que siguin compatibles amb el caràcter ambiental de cada zona (poden haver-hi 
activitats de tipus industrial, oficines i comerç). 

 
- Una zona –zona industrial- on s’admeten exclusivament activitats industrials, que 

són les manufactureres i les seves derivades, com magatzems, transports... amb 
exclusió expressa de l’ús d'habitatges, comerços i de les oficines no implicades 
directament en l’ús industrial. 

 
A Barcelona, les zones industrials previstes pel PGM (Plan General Metropolitano) de 
l’any 1976 se situen en tres districtes de la ciutat: les àrees industrials de Poblenou, en el 
districte de Sant Martí; les de Bon Pastor, en el districte de Sant Andreu; i les de la Zona 
Franca, en el districte de Sants-Montjuïc. En aquest últim districte, en el qual es troba la 
Plaça Cerdà, podem destacar el polígon de la Zona Franca, àrea amb un teixit 
especialitzat i separat de l’àrea urbana i dels voltants del passeig. Segons observem en el 
planejament de 1976, altres àrees que havien tingut una certa densitat industrial (Gràcia, 
esquerra de l’Eixample, Sants....) ja no són reconegudes com a tals. En aquestes àrees, 
les indústries les hem d’entendre com usos admesos en zonificacions de base residencial 
o, en alguns casos, com a espais candidats a la remodelació. 
 
El fet de preservar unes zones per l’ús industrial té una finalitat de tipus ambiental; la 
prohibició de determinades activitats en àrees més específicament residencials implica 
planificar àrees on podran ésser implantades. De manera complementaria, s’haurà 
d’evitar que en la proximitat d’aquestes industries es construeixin habitatges que 
poguessin ser afectades per tals activitats. En el cas de la Plaça Cerdà, com es va 
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planificar un ús terciari i d'habitatge, les indústries van anar desapareixent. A més, ja 
existeix una gran zona industrial relativament a prop: el polígon industrial de la Zona 
Franca. 
 
Una segona finalitat en la definició de zones industrials és facilitar la implantació de 
l’edificació segons una lògica tipològica específica. Però això no tenia gaire sentit en el 
teixit industrial existent al sòl de Barcelona, ja que en molts casos estava ja 
completament integrat als edificis construïts. En canvi, on sí té sentit la concepció de 
zones industrials amb criteris de tipologia específica és en la previsió de polígons 
industrials per a l’edificació aïllada. 
 
Un altre criteri que tampoc es dóna a les zones industrials de Barcelona seria aquell que 
associaria les activitats industrials amb la previsió de xarxes de serveis específiques per 
a l’activitat manufacturera i logística. En els seus orígens, la proximitat a nusos ferroviaris 
era un factor de localització de les industries, però aquesta vinculació ja no existeix 
actualment. 
 
De totes maneres, aquestes àrees industrials encara es preserven, i un dels motius 
bàsics és que han servit per mantenir un mercat específic de sòl industrial, que queda al 
marge dels processos especulatius de la resta de sòl urbà, al marge de les fluctuacions 
d’altres mercats de sòl. 
 
Pel que fa a les activitats relacionades amb el sector terciari, el Plan General va preveure 
per Barcelona dos àrees específiques per a la concentració d’aquestes activitats; però 
aquesta proposta ha tingut poca rellevància en la seva situació real. Aquests usos s’han 
distribuït a la ciutat en funció del mercat, dels tipus de teixit i de les inércies dels usos 
existents. Té la gran avantatge en que la ciutat s’adapta més fàcilment a les 
circumstàncies canviants, i l’inconvenient en que és difícil controlar els fenòmens de 
concentració o segregació. 
 
 
I.5.2. Distribució de les activitats a Barcelona 
 
 
Les dades de l’Impost d’Activitats Econòmiques expressen la diversitat d’activitats 
desenvolupades als districtes de Barcelona, i veiem una àmplia barreja d’aquestes; a 
més, tots els districtes tenen una població espaialment integrada en els districtes 
d’activitat.  
 
Pel que fa a les industries manufactureres, veiem a la taula I.5.1., que s’adjunta a l’últim 
full d’aquest apartat, que hi ha una presència estimable a tots els districtes, encara que 
set d’ells no tenen sòl específicament industrial. Els màxims es troben en l’Eixample i en 
dos dels districtes amb sòl industrial, Sants-Montjuïc i Sant Martí. L’altre districte amb sòl 
industrial, Sant Andreu, ha patit una davallada en la seva industria manufacturera 
respecte a la resta de la ciutat. Cal destacar el cas de l’Eixample, que té un 18,57% de 
l’industria manufacturera del municipi. A Sants-Montjuïc tenim un 11,22%, valor que ha 
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baixat molt en els últims anys, però que es manté elevat degut a que el barri incorpora el 
polígon de la Zona Franca. 
 
Pel que fa a les oficines, hem considerat les xifres de Finances i assegurances i 
d'Activitats immobiliàries i serveis a les empreses. Aquí tenim una concentració 
d’activitats a l’Eixample, amb un 30,73%. Després segueixen Sarrià-Sant Gervasi i Les 
Corts. Entre els tres, concentren més de la meitat del sostre del tipus d’oficines 
considerades. Sants-Montjuïc té un 4,72% el que indica que encara no hi ha una 
concentració elevada d’oficines en aquest districte. Encara així tenim un percentatge 
superior a altres districtes. A la Plaça Cerdà s’intentava impulsar un ús eminentment 
terciari, però l'habitatge ha agafat molt d’aquest sòl. En un futur, però, es construirà un 
gran centre de negocis al Passeig de la Zona Franca. 
 
El comerç al detall té una distribució més homogènia, encara que l’Eixample torna a 
destacar en el primer lloc. Tenim 4 districtes al voltant del 9% -Ciutat Vella, Sarrià-Sant 
Gervasi, Sant Martí i Sants-Montjuïc-. 
 
A la taula I.5.2. (inclosa a l’últim full d’aquest apartat) veiem l’evolució de les activitats per 
districtes entre els anys 1996 i 2002. Hi ha una sèrie de tendències clares, com per 
exemple, la disminució del nombre d’industries manufactureres a tots els districtes, 
excepte a Sarrià-Sant Gervasi. La industria manufacturera tendeix a desplaçar-se fora de 
la ciutat. Veiem el descens més important en barris amb una major presència industrial, 
com Sant Martí i Sants-Montjuïc. En el cas de l’entorn de la Plaça Cerdà han desaparegut 
totes les industries manufactureres que hi existien. 
 
El terciari d’oficines augmenta a tots els llocs. El nombre d’establiments augmenta molt 
més en el capítol d’Activitats immobiliàries i serveis a les empreses (que engloba moltes 
activitats) que en el de les Finances i assegurances. Per altra banda s’ha de constatar 
que es tracta d’establiments de superfície mitja molt inferior (70-100 m2) en oposició als 
250-300 m2 dels establiments de Finances i assegurances. Cal destacar els augments a 
l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi. Sants-Montjuïc augmenta en una proporció similar a 
altre barri tradicionalment industrial, Sant Martí. Es confirma la tendència al canvi. 
 
El comerç al detall experimenta una baixada general a tota la ciutat, excepte al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, on probablement la no existència de cap gran centre comercial 
afavoreix aquest petit comerç. Les pèrdues més importants se situen a Horta i Nou Barris. 
A Sants-Montjuïc tenim una baixada notable, ja que no hi ha un fort sector de comerç al 
detall, i ha notat molt l’obertura de grans superfícies. 
 
Hem d’afegir a tot això que el procés de pèrdua d’activitats manufactureres no ha 
significat una pèrdua de l’activitat econòmica. Per una banda, el nou terciari de serveis a 
les empreses i, per altra, el propi augment general del sector serveis, així com la 
potenciació d’un terciari qualificat que ha crescut amb l’augment del prestigi internacional 
de la ciutat, han substituït aquesta pèrdua d’activitat industrial. 
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La producció de sòl destinat a ús terciari s’ha disparat en l'última dècada. Però en molts 
casos, com a la Plaça Cerdà, en combina aquest ús amb el residencial. Pel que fa al 
comerç, el fenomen més rellevant ha estat la irrupció de les grans superfícies comercials, 
com per exemple el centre Gran Via 2. En tot cas, la disminució del comerç al detall no 
hauria d’atribuir-se necessàriament a aquest fet, ja que els centres comercials també 
impliquen la creació d’un gran nombre d’establiments. Sí que disminueix, però, el pes 
comercial de molts carrers de segon ordre. 
 
 
 
Imatge I.5.1. Centre comercial Gran Via 2. La irrupció de les grans superfícies comercials ha 
estat una de les característiques més rellevants del comerç a Barcelona en els últims anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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I.5.3. Problemes i solucions 
 
 
Aquests fenòmens que hem descrit fins ara, que segueixen una lògica de mercat, han 
significat també alguns problemes que necessiten solucions. 
 
Pel que fa al comerç, les noves formes de distribució del mateix han ocasionat una 
pèrdua del paper ocupat per les plantes baixes de les àrees no comercials. Ni els 
habitatges ni els aparcaments poden considerar-se com alternatives satisfactòries per 
aquests espais. Els habitatges no tindrien privacitat i els aparcaments tindrien un efecte 
molt negatiu en el paisatge de la ciutat. El futur, creiem, està en el terciari d’oficines i 
serveis, així com en els professionals.  
 
El terciari d’oficines ha produït l’efecte d’una excessiva pressió sobre l’Eixample. Encara 
que és un dels usos potencials d’aquest districte, no resulta admissible que es produeixi a 
costa d’una erradicació de l’habitatge; ni tampoc es pot permetre que els requeriments 
tècnics dels nous edificis perjudiquin la imatge de l’arquitectura de l’Eixample. 
 
El projecte d’Àrees de Nova Centralitat (ANC) de l’any 1986, del qual parlarem més 
profundament a la segona part de la present tesina, pretenia donar una alternativa 
positiva a la pressió per a la localització de les noves oficines. Amb aquesta finalitat, va 
suggerir noves operacions en les quals els usos comercials d’oficines, hotelers i 
d’equipaments configuressin nous centres urbans. La Plaça Cerdà va quedar englobada 
dintre d’aquest projecte, destinant-se a un ús principalment d’oficines. 
 
El projecte d’Àrees de Nova Centralitat va despertar un gran interès, en especial pel seu 
valor pedagògic, ja que desvetllava una alternativa d’estructura de centres urbans 
implícita al PGM. Malgrat això, avui constatem un resultat desigual pel que fa al seu 
desenvolupament real. Veure’m concretament el cas de la Plaça Cerdà a la segona part 
de l’estudi. 
 
Observem que els centres comercials han estat els elements dinamitzadors de les ANC 
durant l’últim període. El sostre d’oficines ha tingut un èxit menor, degut en part al 
sobrestock acumulat i a la dificultat de crear una suficient concentració d’oficines en les 
àrees allunyades de la part central. Han funcionat millor les àrees articulades al voltant 
d’eixos terciaris existents –Tarragona, Diagonal-Sarrià- o de singularitat ambiental –Vila 
Olímpica-, mentre que en altres casos s’ha replantejat el destí de l’edificació, com a la 
Plaça Cerdà, renunciant-se a una part important de la idea del projecte. 
 
Quant fa al desplaçament d’industries o el seu tancament, la desaparició de llocs de 
treball no és un efecte negatiu si es compensen amb els creats pel sector terciari. 
L’efecte que sí que es deu corregir és la degradació que es produeix en teixits 
pròpiament industrials que queden abandonats per les industries. En aquests casos, una 
solució és un canvi de destí del sòl. El PGM autoritza aquests canvis d’usos a canvi de 
determinades contraprestacions d’interès per a la ciutat. Un cas clar dels últims anys és 
tota la zona del Poblenou. 
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Taula I.5.1. Oferta industrial, comercial i de serveis en Barcelona 2002.

Industria manufacturera % (A) Finances i assegurances (B) Act. Inmob. i serv. a empreses (A)+(B) % Comerç al detall %
Ciutat Vella 908 6,66 202 1.060 1.262 4,31 4.137 10,15
Eixample 2.531 18,57 1.141 7.861 9.002 30,73 8.963 21,99
Sants-Montjuic 1.529 11,22 271 1.113 1.384 4,72 3.634 8,92
Les Corts 512 3,76 308 1.788 2.096 7,15 1.750 4,29
Sarrià-Sant Gervasi 1.199 8,80 540 4.661 5.201 17,75 3.850 9,45
Gràcia 1.083 7,94 226 1.209 1.435 4,90 2.957 7,26
Horta 998 7,32 167 545 712 2,43 2.485 6,10
Nou Barris 649 4,76 165 336 501 1,71 2.612 6,41
Sant Andreu 1.096 8,04 165 500 665 2,27 2.519 6,18
Sant Martí 2.433 17,85 310 1.202 1.512 5,16 4.146 10,17
No consta 694 5,09 73 5.455 5.528 18,87 3.704 9,09
TOTAL 13.632 3.568 25.730 29.298 40.757

Font: Oferta d'Activitats empresarials i professionals. Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona. 2002.

Taula I.5.2. Mobilitat de les activitats per districtes entre 1996 i 2002.

Industria manufacturera Variació (A) Finances i assegurances (B) Act. Inmob. i serv. a empreses (A)+(B) Variació Comerç al detall Variació
Ciutat Vella -53 Baixa 4 443 447 Puja -69 Baixa
Eixample -99 Baixa -51 2.825 2.774 Puja -67 Baixa
Sants-Montjuic -217 Baixa 33 493 526 Puja -218 Baixa
Les Corts -47 Baixa -9 756 747 Puja -69 Baixa
Sarrià-Sant Gervasi 51 Puja 17 1.692 1.709 Puja 185 Puja
Gràcia -157 Baixa -25 447 422 Puja -328 Baixa
Horta -159 Baixa 18 187 205 Puja -470 Baixa
Nou Barris -173 Baixa 20 147 167 Puja -558 Baixa
Sant Andreu -216 Baixa 20 175 195 Puja -117 Baixa
Sant Martí -334 Baixa 28 520 548 Puja -29 Baixa
TOTAL -1.404 Baixa 55 7.685 7.740 Puja -1.740 Baixa

Font: Taula elaborada a partir de les dades estadístiques de l'Ajuntament de Barcelona. 




