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ENTREVISTES 
 
 
Per a la realització de la present tesina s’han portat a terme una sèrie d’entrevistes amb 
persones que podien aportar informació sobre el passat, present i futur de la Plaça 
Cerdà. Un resum de les entrevistes més importants es recull a continuació. Són les 
entrevistes que han donat una major informació. 
 
S’ha d’agraïr la bona predisposició de tots ells per donar informació i la seva amabilitat 
per respondre a totes les qüestions. 
 
Les entrevistes que es recullen a continuació són: 
 

- Entrevista 1: JAUME BARNADA, Director de Política del Sòl i  Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona. IMU. 

 
- Entrevista 2: FRANCESC CALVET, Enginyer de Camins, Canals i Ports. ATM. 

 
- Entrevista 3: DIEGO NAVARRO, Enginyer de Camins, Canals i Ports. Vía 

Pública, Ajuntament de Barcelona. 
 

- Entrevista 4: JORDI JULIÀ, Enginyer de Camins, Canals i Ports i Director de 
Projectes; i BERNARDO DE SOLA SUSPERREGUI, arquitecte i Director de 
Projectes. Barcelona Regional. 

 
- Entrevista 5: JAIME FERNÁNDEZ, arquitecte. ADU. 

 
També s’ha d’agraïr la col·laboració d’altres persones que han aportat informació per 
aquesta tesina: 
 

- Gaspar García. FIRA 2000. 
 

- Antoni Rodríguez. ADU L’Hospitalet. 
 

- Pere Malgrat. CLABSA. 
 

- Ignasi de Lecea. Arquitecte. 
 

- Sr. Cuartero. Coordinador de la Ciutat Judicial. 
 
L’informació aportada per tots ells ha estat vital per l’elaboració d’aquest treball. 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DEL SECTOR PLAÇA CERDÀ.  
 

Entrevista a JAUME BARNADA, Director de Política del Sòl i  Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 
Data: 5.11.02 

 
Nova zona urbana de centralitat. 

 
- Per què s’ha triat la Plaça Cerdà com un dels 12 sectors de nova centralitat per a 

Barcelona ? 
 
Hi ha moltes raons per les quals què s’ha triat la Plaça Cerdà com un dels 12 nous sectors de nova 
centralitat a Barcelona. El procés per triar aquestes noves àrees ha estat complex i és llarg d’explicar, 
i s’han triat considerant molts diversos factors. La vocació del sector apuntava cap a un tipus 
d’activitat terciària de projecció metropolitana, aprofitant-ne la posició en la frontera entre Barcelona i 
L’Hospitalet i ser punt de pas de les línies de transport suburbà de rodalies. La seva posició, al peu 
de la Gran Via, la posava en una bona disposició d’enllaç amb l’aeroport i l’autovia d’accés al Baix 
Llobregat. 

 
 

- Quines són les actuacions més importants que s´han dut a terme per donar-li a la plaça 
aquesta nova centralitat ? 

 
La renovació de les infraestructures; les noves vies urbanes i la nova connexió entre elles, 

fent-la més eficient; la situació de grans equipaments; la previsió de la nova línia 9 del metro...  
 

- Quin són els usos del sòl que s’han potenciat més: residencial, industrial, oficines...? 
 

En principi, l’ús principal del sòl previst per la zona era i segueix sent el residencial. La 
quantitat de sòl residencial predomina sobre els altres usos. Ara mateix són els habitatges les que 
dominen la zona, encara que tenim també una important dotació d’oficines, que anirà en augment; 
però també anirà en augment l’ús residencial. 
 

- La presencia de nous grans equipaments, ja garanteix la nova centralitat de la zona? 
 
No. Això depèn de molts factors. L’accessibilitat és un d’ells. Sense una bona accessibilitat no 

podem donar centralitat a una zona, per molts equipaments que hi situem.  
 

- Aquesta nova centralitat es potencia també donant a l’àrea més accessibilitat. Hi ha 
prevista alguna actuació més per donar major accessibilitat a la zona a més de la nova 
línia 9 del metro? 

 
En principi no. Amb la nova connexió de la Gran Via, Passeig Zona Franca i Ronda del Mig, ja 

construïda, amb els ferrocarrils de la Generalitat existents i la nova línia 9 prevista, amb la seva 
parada a Ildefons Cerdà – Ciutat Judicial, l’accessibilitat de l'àrea queda garantida. Hi ha previstos 
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nous carrils bus a la Gran Via i al Passeig Zona Franca, per facilitar el trànsit dels autobusos, però no 
hi ha prevista cap altra actuació més que sigui rellevant. 

 
Figura A1.1. Plaça Cerdà l’any 1987. Es pot veure com només era un encreuament de vies a 3 nivells. 
 

  
Font : Llibre : La Segona Renovació. 
 

 
Accessibilitat. 
 

- Es considera que s’aconseguirà una accessibilitat adequada amb la xarxa d’autobusos 
existent, les vies existents i la nova línia 9? 

 
Sí, com ja he dit abans, l’accessibilitat es considera que serà bona amb el que has esmentat. 

 
- La nova Ciutat Judicial no podria col·lapsar la zona degut principalment al dolent accés 

des de la Gran Via i la falta d’aparcament? 
 
Crec que no. Els accessos podrien ésser millors, però per exemple la Ciutat Judicial tindrà 

accés per les quatre bandes i això li dóna una bona accessibilitat. Sí que potser des de la Gran Via 
els accessos són petits i ara mateix es col·lapsen sense que existeixi la Ciutat Judicial. Però el trànsit 
tendeix a disminuir, i les vies existents són suficients. A més hi ha molts metres quadrats 
d’aparcament projectats, per garantir que els vehicles hi puguin aparcar. A aquests aparcaments cal 
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afegir els que ja existeixen; a més tant la Fira II com el centre comercial Gran Via 2 ja tenen el seu 
propi aparcament. 

 
- No s’haurien de millorar els accessos a la Ciutat Judicial, Gran Via 2 i Fira II? 
 
Com he dit, potser caldrà fer alguna millora, però en principi són suficientment bons. 

 
Nous habitatges. 
 

- A la zona s’han fet i estan previstos fer molts habitatges nous. Si es vol que la zona tingui 
una nova centralitat, no s’han fet massa habitatges i s’han deixat una mica de banda el 
gran número d’edificis d’oficines previstos? 

 
De fet, ja estava previst que es fessin més habitatges que qualsevol altra cosa. Sí que és 

veritat que s’han fet molts habitatges i menys oficines de les previstes, però això ha estat 
conseqüència de la pròpia evolució de la zona i de la demanda. De totes formes la zona no ha de 
perdre centralitat per aquest motiu ja que els equipaments fets i previstos són suficientment 
importants com per donar-li aquesta centralitat, juntament amb tots els altres factors que intervenen. 
Que hagi més o menys habitatges, a la fi no és un factor important. 
 

- Aquesta nova centralitat podria afectar molt en augmentar el trànsit de l’àrea. No podria 
perjudicar molt això als nous i vells veïns, ja que aquesta zona també té un caràcter molt 
residencial? 

 
No. De fet les previsions són que el trànsit es redueixi. 

 
Trànsit. 
 

- Com està previst que sigui l’augment del trànsit? O pot ser que disminueixi amb noves 
línies d’autobusos, nous carrils bus previstos i la nova línia 9? 

 
Com he dit, les previsions sobre el trànsit són la seva disminució degut a les noves 

comunicacions per metro i autobús i als nous itineraris alternatius. Encara que se li doni a la zona una 
nova centralitat no implicarà necessàriament un augment del trànsit, i així ho demostren estudis fets a 
la zona. 
 
Urbanisme. 
 

- Quina ha estat l’evolució urbanística de la zona? (diferents usos del sòl, nous carrers i 
places...) 

 
Inicialment l’ús principal era i és residencial, encara que s’havien previst molts més metres 

quadrats d’oficines que als terrenys que envolten el sector Plaça Cerdà. Finalment, l´ús principal és el 
residencial però sense oblidar que han augmentat molt les oficines a la zona, encara que no tant com 
s’havia previst. Els grans equipaments ocupen també una gran superfície. La zona s’ha pogut 
desenvolupar ràpidament degut a la gran quantitat de sòl potencial que es podia utilitzar. Per 
exemple, la Ciutat Judicial, a càrrec de la Generalitat, tenia una gran superfície disponible per 
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construir-se a l’antiga caserna de Lepant, una extensió difícil de trobar a la Barcelona actual. La 
tendència a concentrar els equipaments militars en un únic lloc i fóra de les ciutats va fer que la 
caserna de Lepant quedés a disposició de l’administració, per construir el que calgués. I així es va 
decidir situar en aquest lloc la nova Ciutat Judicial. Les parcel·les annexes es van desenvolupar 
ràpidament pensant en la quantitat de terreny disponible que hi havia a prop, i que la zona tenia i té 
tendència a desenvolupar-se. En resum, els nous usos del sòl s’han anat determinant també en 
funció del sòl potencial que tenien a la vora i la ràpida decisió de treballar a la zona és el potencial 
creixement que es preveu, degut a la gran quantitat de sòl disponible. 
 

- Serveis: s’han aplicat noves tecnologies? S’han utilitzat nous sistemes o noves 
tecnologies en l’urbanització? Per exemple, en el 22@ s’utilitzaran galeries de serveis, 
prismes per on van tots els serveis; s’utilitzaran en aquest sector? Com són els serveis 
que s’han fet? 

 
Els serveis urbans aplicats a la zona són els habituals d’aquesta zona de Barcelona, recollits 

als plans de l’Ajuntament. No s’han aplicat noves tecnologies. Les galeries de serveis només formen 
part del Pla Especial pel Poble Nou, i no s’han utilitzat a la Plaça Cerdà. El subministrament elèctric, 
aigua, etc als grans equipaments (Gran Via 2, Fira II) és l’habitual d’aquestes àrees. La Ciutat Judicial 
també tindrà els serveis tradicionals, sense innovacions. 
 

- Requalificacions: per quin motiu s’han fet en alguna parcel·la? 
 
Sobretot han estat canvis de cara a augmentar encara més la zona residencial. També hi ha 

motius econòmics. Han estat motiu de queixa de molts veïns de la zona.  
 
Conflicte intermunicipal. 
 

- La zona de la plaça Cerdà cau entre dos ajuntaments, Barcelona i Hospitalet. Com s’han 
posat d’acord els dos ajuntaments per urbanitzar? Quins han estat els principals conflictes 
(si n’hi ha hagut)? En què han cedit ambdós ajuntaments? 

 
No han existit conflictes, l’acord ha estat mutu. Els beneficis que poden obtenir ambdós 

ajuntaments són grans, així que no hi ha hagut conflictes. A més, el creixement de la zona s’ha fet 
sobretot parcel·la a parcel·la, no ha existit un pla comú a tota la zona, per la qual cosa no han tingut 
que posar-se d’acord en moltes coses ambdós ajuntaments. 
 

- L’ús previst pel sector plaça Cerdà era el mateix per l’ajuntament de Barcelona i per 
Hospitalet? 

 
Bàsicament sí, encara que conforme s’han anat assignant usos a les parcel·les i s’ha anat 

urbanitzant els usos han anat canviant una mica en funció del que ja s’havia aprovat i del que s’havia 
fet. 
 

- Com s’ha repartit la urbanització de la Ciutat Judicial? La construcció de la Ciutat Judicial 
està a càrrec de la Generalitat; la major part cau a Hospitalet i una petita part a Barcelona. 
Està clar que beneficiarà a ambdós ajuntaments, i molt a Barcelona, i ocupa un gran 



                                                                                                                                                                                  Annex 1: Entrevistes  
 
 

terreny de l’Hospitalet. Com s’han posat d’acord els dos ajuntaments per la seva situació i 
pel repartiment dels “beneficis” socials que pot donar? 

 
No hi ha hagut cap conflicte, com he senyalat en la pregunta anterior. 

 
- De fet, pràcticament tots els grans equipaments estan a terreny de l’Hospitalet, però 

aporten un benefici igual o superior a Barcelona. No és un greuge comparatiu? No guanya 
més Barcelona, i a sobre no perd terrenys? 

 
No ho crec així. 

 
Nous grans equipaments. 
 

- Com són els serveis urbans per donar servei als grans equipaments com la Fira II, el nou 
centre comercial Gran Via II i la Ciutat Judicial ? 

 
Són anàlegs als dels habitatges o zones d’oficines, tenint en compte en cada cas la dotació 

de cada servei que cal donar a l’equipament, segons la superfície, l’ús i la quantitat de gent que el 
farà servir. 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DEL SECTOR PLAÇA CERDÀ 
 

Entrevista a FRANCESC CALVET, Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) 

Data: 12.11.02 
 
Nova zona urbana de centralitat 
 

- S’ha triat la Plaça Cerdà com un dels 12 sectors de nova centralitat a Barcelona. 
Ara mateix existeixen per la plaça Cerdà diverses linies urbanes i interurbanes 
d’autobusos i els ferrocarrils de la Generalitat. Amb la nova linia 9 ja quedarà 
garantida la bona accessibilitat a la zona que li garantitzi aquesta nova centralitat? 

 
Per suposat. El sector Plaça Cerdà tindrà una estació principal de la línia 9 situada a 

la Ciutat Judicial; a més a la mateixa Gran Via, endinsant-nos una mica més en 
L’Hospitalet tindrem l’estació d’Amadeu Torner. Envoltant la nova Fira tindrem dos 
estacions més, una de cada ramal de la línia: són les estacions de la Fira (situada just al 
costat de la mateixa) i l’estació de Foneria, una mica més lluny, al Passeig de la Zona 
Franca. Amb tot això l’accessibilitat a la zona està garantitzada si sumem les línies 
d’autobusos existents i els Ferrocarrils de la Generalitat. La direcció Gran Via no queda 
coberta per la línia 9, però ara mateix ja existeixen suficients línies d’autobusos i els 
Ferrocarrils. La nova centralitat no quedarà garantida només amb aquesta bona 
accessibilitat, però sense aquésta seria impossible aconseguir una nova centralitat. 
 
Accessibilitat i transports 
 

- El volum de persones que es mourà en un futur a la zona serà gran, degut a la 
presència de la nova Ciutat Judicial, la Fira II, el nou centre comercial, zones 
d’oficines... Està previst que el trànsit de vehicles privats disminueixi, degut a 
nous itineraris alternatius i a que és la tendència de la zona. Serà suficient amb el 
transport públic previst? Existeixen previsions de volum de passatgers a l’àrea? 

 
Sí, està previst que el trànsit de vehicles privats disminueixi, tant per nous itineraris 

alternatius com per les noves formes de transport, com és l’esmentada línia 9. Amb el 
transport públic previst serà suficient, fins i tot, massa. Les previsions de passatgers 
realitzades per l’ATM són per la nova línia 9 (el Sr. Calvet em proporciona estudis de 
previsions de passatgers en el tram 2 de la línia 9, el tram que afecta a la Plaça Cerdà). 
L’enorme quantitat de passatger previstos descongestionaran bastant el trànsit sobretot 
de la Ronda del Mig, millorant molt el trànsit a la mateixa Plaça i el seu entorn. Aquests 
estudis s’han fet considerant els moviments obligatoris de la població per motius de 
treball (s’han contat en aquest grup els estudiants). Per això es consideren els trajectes 
que es faran casa a feina o lloc d’estudi i tornada; els viatges per altres motius són 
aleatoris i s’ha fet una estimació. 
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- Quines són les actuacions més importants previstes a la zona a curt i llarg 
termini? 

 
La línia 9 de la que estem parlant i nous carrils d’autobus. 
 
- Es podria arribar a implantar el tramvia tal com s’està fent a la Diagonal? 
 
No és necessari i ara mateix tampoc és factible. A la Diagonal és més necessari ja 

que desde Esplugues, Sant Just... no tenien gaires alternatives per anar a Barcelona. En 
canvi, en la zona de la Gran Via existeixen molts autobusos urbans i interurbans i la nova 
línia 9 serà una gran alternativa ja que unirà Barcelona i l’aeroport, alliberant molt trànsit. 

 
- Hi hauran millores en els ferrocarrils de la Generalitat (major freqüència de pas, 

allargament de la linia a la Plaça Espanya per arribar fins a Sants o, sobretot, fins 
a la Plaça Catalunya...)? 

 
De moment no sé res d’aquesta qüestió. 
 
- Sembla que hi ha nous carrils bus previstos. A on es situaran? 
 
A la Gran Via de les Corts Catalanes. 
 
- S’augmentaran les linies d’autobusos existents (tant en quantitat de linies 

diferents com en freqüències de pas) ? Existeixen previsions ? 
 
No, fins i tot el contrari. Tota nova línia de ferrocarril acostuma a implicar l’eliminació 

de línies d’autobusos que fan el mateix recorregut, per tal de no tenir trajectes repetits als 
ferrocarrils i als autobusos. En aquest cas hi ha alguna línia que fa un trajecte similar a la 
línia 9 i es podria suprimir o modificar. En el sentit de la Ronda del Mig tenim les línies 70 
i 72; però queden desplaçades a la dreta de la línia i potser no en caldrà modificar res 
d’aquestes línies. Però tot això es veurà quan estigui la nova línia de metro feta. 
 
Conflicte intermuncicipal 
 

- Com es posen d’acord els ajuntaments de Barcelona i Hospitalet per realitzar la 
gestió del transport a la zona, ja que forma part de les dos ciutats? Quin és 
l’organisme encarregat d’aquesta gestió? Tot ho fa ATM? 

 
La línia 9 ha sigut portada a terme per la Generalitat de Catalunya principalment. Ha 

posat d’acord a tots els ajuntaments implicats, parlant amb ells. Les pressions de 
l’ajuntament de L’Hospitalet han fet que el traçat definitiu de la línia passi més cap a 
dintre de L’Hospitalet, en comptes de seguir la Ronda del Mig desde la Plaça Cerdà, com 
s’havia previst inicialment. L’Hospitalet ha insistit per tenir més part de la línia 9 en el seu 
àmbit municipal i unir zones com Amadeu Torner, Gornal i Torrassa. Per això tambè el 
ramal de la línia 9 que ve desde el Passeig de la Zona Franca s’endinsa més a Hospitalet 
a partir de la Plaça Cerdà en comptes de pujar paral·lel a la Ronda del Mig. 
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Línia 9 
 

- On estarà la ubicació de l'estació Ildefons Cerdà – Ciutat Judicial? 
 
Es pot observar als plànols que et proporciono. Estarà situada al costat muntanya de 

la Gran Via, a la cantonada de la Ciutat Judicial més llunyana a la Plaça Cerdà. Estarà 
situada a uns 100 metres de l’estació Ildefons Cerdà dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
 

- Existirà connexió amb els ferrocarrils de la Generalitat? 
 
La nova estació de la línia 9 (Ciutat Judicial) estarà unida amb un túnel amb l’estació 

dels Ferrocarrils (Ildefons Cerdà), perquè puguin fer el transbord els passatgers. Existirà 
també una connexió a nivell entre metro i Ferrocarrils a l’estació d’Amadeu Torner. 

 
- Està previst que es redueixi el trànsit de viatgers en línies com la 70 o 72 amb la 

nova línia 9? Quantitats? 
 
És molt possible, encara que la línia 9 passa bastant a l’esquerra d’aquestes línies. 

Les quantitats no es poden estudiar exactament fins més endavant. 
 
- Per on està previst que passi el traçat de la nova línia 9 en els voltants del sector 

Plaça Cerdà? 
 
Això es pot veure en els plànols que et dono. La línia 9 passarà molt a prop de la 

Plaça, venint del Passeig de la Zona Franca i anant a parar a l'encreuament dels dos 
ramals de la línia, abans de l’estació de Gornal. 
 

- Quines són les freqüències de pas previstes per la línia 9 ? Com funcionarà la 
distribució de trens? 

 
De moment és massa aviar per parlar d’aquesta qüestió, però serà una bona 

freqüència d’acord amb les millors línies de Barcelona i d’acord amb el gran nombre de 
passatgers que està previst que utilitzin les línies. Els trens seran nombrosos, i tindran un 
gran magatzem al final del ramal que termina amb l’estació Zona Franca – ZAL. 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DEL SECTOR PLAÇA CERDÀ. 
 

Entrevista a DIEGO NAVARRO, Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
VIA PÚBLICA, AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Data: 11.12.02 
 

Accesibilitat i trànsit 
 

- Quins estudis d’accesibilitat i trànsit tenim en els últims anys pel sector de la 
Plaça Cerdà, tant en territori de Barcelona com d’Hospitalet? 

 
L’únic i recent estudi que Via Pública ha fet en els últims anys sobre el trànsit 

d’aquesta zona està destinat a estudiar la variació del trànsit amb la futura construcció de 
la Ciutat Judicial. Així es pretèn veure si les vies existents no es col·lapsaran i si serviran 
les noves vies que s’obriran, així com un adequat estudi de les direccions de moviment i 
de sortida i entrada a la Ciutat Judicial. També s’estudien si són adequades les direccions 
dels carrers així com la situació d’entrada i sortida dels parquings de la Ciutat Judicial.  

 
 

Figura A1.2. Previsió de trànsit d’entrada a la futura Ciutat Judicial en hora punta. 
 

 
Font: Diego Navarro, Via Pública. 
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- I abans de la construcció de l’ampliació de la Fira II i del nou centre comercial 
pertanyent a Carrefour (Gran Via 2) no es va fer cap estudi de trànsit? 

 
Les vies que envolten la Fira II i el Gran Via 2 eren suficientment amples i estaven 

infrautilitzades així que es va suposar que aguantarien perfectament el trànsit. Així, 
mentre s’han anat construint aquests nous grans centres d’atracció del trànsit, s’ha anat 
veien que les vies existents han estat capaces de suportar el trànsit sense problemes de 
consideració. Per exemple, la Carretera del Prat té dos carrils per sentit, i abans gairebé 
no tenia trànsit. I és la via principal d’entrada al Gran Via 2 i a Fira II des de la ciutat de 
Barcelona. Ara, evidentment ha augmentat, però la capacitat és suficient. Per això no es 
va creure necessari fer un estudi de trànsit tan complet com s’ha fet per la futura Ciutat 
Judicial. Al voltant d’aquesta, els carrers són més estrets i tenen més trànsit residencial 
de la zona, trànsit que pràcticament no existia al voltant de Fira II i el centre comercial. A 
més, l’Avinguda Carrilet també dóna un trànsit important al voltant de la Ciutat Judicial, ja 
que és una via de comunicació entre Hospitalet i Barcelona. 

 
- Els estudis de trànsit que s’han fet per la Ciutat Judicial, què indiquen? Les vies 

planejades són les adequades? Existeix la necessitat de construir d’altres? 
 
El trànsit, com es pot suposar, augmentarà considerablement a la zona, però les vies 

aguanten el flux de vehicles que es preveu. El flux més fort el tindrem a l’hora punta 
d’accés, entre les 9 i 10 del matí, tant per l’accés dels treballadors del recinte com per les 
persones que venen a fer alguna gestió a la Ciutat Judicial. S’arribarà a un flux mig 
màxim d’uns 547 cotxes. Les entrades de circulació més fortes es produiran per 
l’Avinguda Carrilet en el sentit Barcelona-Hospitalet i per la Ronda del Mig-Gran Via. 
També serà considerable el flux provinent d’Hospitalet per la Gran Via. No serà tan 
considerable l’augment en l’Avinguda Carrilet, des de' Hospitalet direcció Barcelona. La 
sortida en hora punta no serà tan forta com l’entrada, ja que es veu més repartida al llarg 
del dia. De totes maneres aquí sí que es pot veure un problema en l’Avinguda Carrilet, 
des de la Ciutat Judicial cap a Barcelona, amb un únic carril, i amb un flux mig de sortida 
previst de 594 cotxes. S’hauran d’adequar bé i facilitar sortides alternatives. El flux mig 
previst de sortida direcció cap a l’Hospitalet tant en la Gran Via com en l’Avinguda Carrilet 
no es creu suficient com per presentar greus problemes. Encara que com tota construcció 
gran que atrau tant trànsit sempre presentarà problemes de col·lapse, però això no es pot 
arreglar posant vies amb més i més carrils, que van contra el nou model de ciutat, sinó 
que s’han d’afavorir els itineraris alternatius i l’ús del transport públic. 
 

- Com es controla el trànsit dia a dia, o mes a mes, a la zona Plaça Cerdà? Quins 
són els punts de control del trànsit que tenim? 

 
En un àmbit més general tenim elaborat un plànol de tota la ciutat que ens indica els 

volums de trànsit en un aforament en 24 hores els dies feiners, i que inclou tots els 
carrers de la ciutat. Aquest plànol, per tant, també ens dóna una informació general dels 
voltants de la Plaça Cerdà. Per exemple, aquí podem veure com a la Carretera del Prat la 
circulació cap a Fira II i Gran Via 2 és molt escassa, i per això ara mateix aquest carrer 
aguanta perfectament l’augment del trànsit que ha implicat la construcció d’aquests dos 
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focus d’atracció. En un àmbit més reduït i més concret, per donar-nos una millor 
informació del trànsit a cada zona, tenim localitzats punts de mesura d’intensitats de 
trànsit als carrers principals de Barcelona. Així, tenim molt controlat el trànsit a la Gran 
Via en les dos direccions als voltants de la Plaça Cerdà, ja que aquesta és una via molt 
important d’accés a la ciutat. Tenim una IMD elevada tant de sortida com d’entrada. Els 
punts de control a la Gran Via els tenim a Gran Via-Moianès (per controlar la sortida) i a 
Gran Via-Trajà (per controlar l’entrada). També és interessant per veure el trànsit que 
afecta a la Plaça Cerdà tenir informació d’aquést al Passeig Zona Franca. Així, tenim altre 
punt de mesura al Passeig Zona Franca-Mercuri (baixada) i a Passeig Zona Franca-Cisell 
(Pujada). Amb aquesta informació ja es pot elaborar un estudi de trànsit a la Plaça Cerdà. 

 
- Creu que se li dóna la suficient importància als estudis de trànsit? Què opina dels 

resultats de les mesures? Estem extrapolant la informació d’uns punts molt 
concrets a tota la ciutat o a àrees molt grans, és fiable? 

 
En general, si no és per grans actuacions amb vies petites, les construccions i 

equipaments es van fent, i les vies en general van aguantant, i no es fa cap estudi 
concret cada vegada que es construeix alguna cosa. Si les vies ja existeixen i es veu que 
no aguanten tant trànsit, es fan estudis per saber com millorar-les i on trobar itineraris 
alternatius. Però s’ha de reconèixer que es treballa molt sobre la marxa, ja que preveure 
l’evolució del trànsit a vegades és complicat amb l’informació que tenim. A vegades sí 
que es fan estudis molt concrets, com s’ha fet per la Ciutat Judicial, ja que ajuden a 
decidir la distribució de les vies, les entrades i sortides de pàrquings... En general, al 
trànsit se li dóna força importància, però interessa fomentar l’ús del transport públic i la 
disminució del nombre de cotxes circulant per la ciutat. L'extrapolació d’informació d’uns 
punts al global és inevitable, però els resultats obtinguts acostumen a ser fiables i 
realistes. 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DEL SECTOR PLAÇA CERDÀ. 
 

Entrevista a JORDI JULIÀ, Enginyer de Camins, Canals i Ports i Director de 
Projectes; i a BERNARDO DE SOLA SUSPERREGUI, arquitecte i Director de 

Projectes. 
BARCELONA REGIONAL (BR) 

Data: 19.12.02 
 

A continuació s’exposa un resum de l’entrevista mantinguda amb les dues 
persones, sense especificar qui respòn ja que no s’ha cregut necessari. Jordi Julià es 
centra més en temes de transport  i accessibilitat, mentre que Bernardo de Sola ens 
detalla aspectes de construcció de la plaça i la seva idea de construcció de ciutat. 
Bernardo de Sola va ser un dels directors del projecte de la Plaça Cerdà i la seva àrea 
d’influència. 
 
Construcció de la nova Plaça Cerdà. 
 

- Com va sorgir la idea sorgir la idea de la nova Plaça Cerdà? 
 
L’antiga Plaça Cerdà no es podria ni tan sols definir com una plaça. Era un 

encreuament de vies a diferents nivells, que tenien un fort impacte visual, i xocaven 
frontalment amb la nova idea de ciutat. Corresponia més a un encreuament de vies fóra 
de l’espai urbà, que no a un entorn urbà a la ciutat de Barcelona. La Plaça va ésser 
escollida com a nova àrea de centralitat per a Barcelona, i això implicava, primerament, el 
canvi de la Plaça. No es podia pensar en construir un entorn urbà habitable amb l’anterior 
Plaça, amb el soroll i l’impacte, així com l’important efecte barrera que ocasionava 
l'encreuament de vies a diferent nivell. Per exemple, creuar a peu la Plaça era 
interminable: si venies des de la Gran Via i volies anar cap a Badal havies de passar tres 
túnels soterrats, baixant i pujant escales. Això suposava massa temps, cansament i era 
perillós de cara a robatoris.  

 
- Quins van ser els aspectes més importants a tenir en compte en la 

construcció de la nova plaça? 
 
Havia d’estar integrada en l’entorn urbà de Barcelona. El planejament que es 

preveia per les parcel·les que envoltaven la plaça feia que la nova plaça hagués de 
respectar l’entorn, tant visualment com per temes de contaminació acústica o de reducció 
de l’efecte barrera. A més, també havia d’ésser un nus viari eficient, ja que suposava 
l'encreuament de vies tan densificades en trànsit com eren i són la Gran Via i la Ronda 
del Mig. 
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Imatge A1.1. Vista aèria Plaça Cerdà. Juliol 1997. 
 

 
Font: Projecte de remodelació de la Plaça Cerdà. 
 

- Quines van ser les propostes més interessants per la plaça, a part de la que 
finalment s’ha construït? 

 
Les propostes van ésser diverses. Les primeres propostes encara apostaven per 

vies per a cotxes elevades, però no van acabar de convèncer. Avanç de la proposta 
definitiva, es va fer una que consistia en mantenir la Gran Via en el nivell 0 de la Plaça i 
posar en un nivell 1 una via elevada que unís la Ronda del Mig amb la Gran Via. Es 
construïa glorieta a la Gran Via per connectar amb el Passeig de la Zona Franca. Es 
donava prioritat al trànsit Gran Via-Ronda del Mig en ambdues direccions. Però suposava 
possibles problemes de trànsit en la direcció de la Gran Via i una dolenta connexió amb 
el Passeig de la Zona Franca. 
 

- Com es va decidir la solució definitiva? 
 
Es va decidir no fer vies de cotxes elevades, perquè sinó es tornava fàcilment als 
problemes de l’antiga plaça. La solució que es va adoptar és fer una gran glorieta a nivell 
0. Es va decidir la solució que encaixava millor en un entorn urbà, i que afavoria la 
distribució del trànsit en totes les direccions. Els Vianants podien creuar la plaça a nivell 
per un costat i per una passarel·la per vianants a nivell 1 per l’altre costat de la plaça. 
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Aquesta passarel·la es va dissenyar amb el menor impacte possible, i crec que la solució 
ha estat molt bona. 

- Com es distribueix la nova Plaça Cerdà? 
 

La nova plaça s’ha d’entendre a diferents nivells. En un nivell 0 tenim la glorieta 
que distribueix el trànsit entre la Gran Via, la Ronda del Mig i el Passeig de la Zona 
Franca. Des de la Ronda del Mig s’accedeix directament a la Gran Via direcció Hospitalet 
sense passar per la glorieta. Tots els altres moviments per canviar de via es fan a través 
de la glorieta. A nivell +1 tenim la passarel·la de vianants, per connectar a peu el costat 
de la Zona Franca amb Badal. A nivell –1 tenim la Gran Via, que travessa soterrada la 
plaça. D’aquesta manera el trànsit d’entrada i sortida de Barcelona per la Gran Via no 
s’afecta. Es va construir una pujada a la plaça des del nivell –1 de la Gran Via, perquè els 
vehicles que canviessin de direcció a la Plaça entrant per la Gran Via no circulessin pels 
carrils laterals de la Gran Via situats a nivell 0, afectant a l’entorn urbà. A nivell –2 tenim 
els ferrocarrils de la Generalitat i a nivell –3 tenim els col·lectors d’aigües. 
 
Imatge A1.2. Nova Plaça Cerdà. Juliol 1999. 
 

  
Font: Projecte de remodelació de la Plaça Cerdà. 
 

- Quin és el concepte de ciutat que s’aplica en aquest projecte? 
 

La nova plaça s’integra a l’entorn. El vianant es diferencia del sistema circulatori 
de vehicles, fins i tot situant-lo en un nivell diferent (la passarel·la). No es deixa de banda 
l’eficiència circulatòria del nus, però guanyen importància aspectes urbans, estètics i 
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funcionals, i el vianant esdevé tant important com els vehicles. L'encreuament de vies 
importants s’integra a la ciutat fent zones verdes al voltant, edificis residencials i d’oficines 
als voltants i fent de la zona una àrea habitable. 
 
Plaça Cerdà i entorns: nova àrea de centralitat. 
 

- Què es pretenia principalment amb la remodelació de la nova Plaça i el seu 
entorn? 

 
Les actuacions que es realitzaren i es realitzen dins de l’àrea de l’entorn de la 

Plaça Cerdà i Gran Via afecten a una superfície propera al milió de metres quadrats, l’ús 
predominant dels quals serà el residencial. Es preveia la construcció de prop de 4.000 
habitatges. Les actuacions pretenien: 

 
 · Ordenar i facilitar les connexions de Barcelona i L’Hospitalet. 
 
 · Transformar un nus fonamentalment viari, amb solucions urbanes, en un espai 
que permeti la cohabitació respectuosa del trànsit i dels vianants. 
 
 · Millorar i preveure les connexions amb els nous equipaments o els ja existents 
(Fira, jutjats...). 
 
 · Humanitzar els espais per a l’ús de les persones. 
 

- Quines són les millores generals que creieu que s’han aconseguit amb la 
remodelació de la plaça i el seu entorn? Pot impulsar la nova centralitat de 
l’àrea? 

 
Les bases per donar-li al sector una nova centralitat estan posades. Les millores 

generals aconseguides són: 
 

 · Eliminació dels tres nivells de circulació i l’impacte que suposaven pels edificis 
de l’entorn. 
 
 · Agilitar la circulació prioritzant determinats fluxos. 
 
 · Facilitar a les persones l’ús dels diferents espais. 
 
 · Crear una alternativa de circulació a la plaça adaptant els vials de l’entorn. 
 
 · Afavorir els accessos a Montjuïc, L’Hospitalet centre i entre els barris. 
 
 · Potenciar la qualitat de vida dels veïns potenciant un urbanisme a escala 
humana. 
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Imatge A1.3. Entrada a Barcelona per la Gran Via passada la Plaça Cerdà. Any 1987. 
 

  
Font: Llibre: Àrees de Nova Centralitat. 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DEL SECTOR PLAÇA CERDÀ. 

 
Entrevista a JAIME FERNÁNDEZ, arquitecte. 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE L’HOSPITALET (ADU) 
Data: 30.12.02 

 
Entorn Plaça Cerdà a L’Hospitalet. 
 

- Quina posició ocupa l’entorn de la Plaça Cerdà dins la ciutat de L’Hospitalet? 
 
La remodelació de l’entorn de la Gran Via per convertir-lo en un eix urbà 

residencial i de negocis és un dels projectes més importants per la ciutat de L’Hospitalet, i 
s’engloba dintre dels 21 projectes més importants per la ciutat per l’any 2010.  

 
- Com ès actualment la distribució de l’espai a la ciutat de L’Hospitalet? 
 
Actualment la ciutat queda dividida en tres parts per les vies de RENFE, que fan 

un important efecte barrera. Es van fer reformes a la ciutat abans dels Jocs Olímpics de 
1992 i prèviament s’havien soterrar les vies de l’Avinguda Carrilet, eliminant una de les 
barreres més importants de la ciutat. Però encara la ciutat està dividida per les vies de  
tren, amb l’efecte barrera que ocasiona, a part d’estètic. A més, la ciutat a crescut 
d’esquena a aquestes vies, fent difícil la remodelació a curt termini. Altra barrera gens 
menyspreable és la que ocasiona l’eix de la Gran Via, del qual ja està previst la 
remodelació per tal de convertir-lo en un eix integrat en l’entorn urbà, i no una autopista 
interurbana com ho és ara. Per portar a terme la segona gran transformació de 
L’Hospitalet s’han establert els 21 projectes que abans he esmentat. 
 

- Quina perspectiva es té de la Gran Via a l’entorn de la Plaça Cerdà, des del 
punt de vista d’entrada a la ciutat de Barcelona? 

 
La Gran Via actua com eix d’entrada a Barcelona, però tambè és una façana 

urbana d’entrada i sortida a L’Hospitalet. I aquest aspecte encara no ha estat 
desenvolupat; la Gran Via ha de passar a ser una de les noves façanes urbanes de la 
ciutat de L’Hospitalet. Ha d’acollir als seus voltants diferents usos: residencial, comercial, 
terciari, firal i judicial. El projecte comportarà la remodelació del nus viari d’Amadeu 
Torner i facilitarà la connexió de Santa Eulàlia amb les actuacions que es desenvolupen 
al sud de la Gran Via. 
 

- A part de la Gran Via, tenim actuacions urbanes importants previstes a la zona 
d’Hospitalet en l’entorn de la Plaça Cerdà? 

 
Sí. L’Avinguda Carrilet, amb l’execució de la seva tercera i última fase 

d’urbanització, es converteix en l’eix transversal que comunicarà la ciutat amb les veïnes 
poblacions de Cornellà i Barcelona (Plaça Cerdà). El projecte tambè implica ordenar 
urbanísticament els carrers Riera Blanca i Aprestadora, que marquen la línia de contacte 
entre els barris de Collblanc, la Torrassa i Santa Eulàlia amb Barcelona. 
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Figura A1.3. Obres a l’Avinguda Carrilet en l’entorn de la Plaça Cerdà. 
 

  
Font: L’H2010, 21 projectes per al segle XXI. 
 
 
Actuació a la Gran Via. 
 

- En què consisteix el projecte de transformació de la Gran Via? 
 
La transformació de la Gran Via en una via urbana i integrada a la ciutat, que 

segueix el model de les grans avingudes europees, passa per: 
 

 · Remodelació de la Gran Via entre el carrer Alhambra i la plaça Cerdà, i la 
depressió d’un tram d’uns 500 metres de longitud. 
 
 · Urbanització d’uns 300 metres de l’Avinguda Carrilet, des del carrer Jacint 
Verdaguer fins a Riera Blanca i la seva connexió amb Barcelona. 
 
 · La remodelació del nus de Bellvitge. 

 
- Quins seràn els usos al voltant de la Gran Via? 
 
Els usos seran diversos, però es concentren en un ús residencial, terciari, hoteler i 

judicial. En l’àmbit residencial entorn a la Plaça Cerdà cal destacar el conjunt residencial 
de Martí Codolar (347 habitatges), que afectarà a una superfície de 36.000 m2, dels quals 
10.300 m2 són per a zona verda i 4.700 m2 per a equipaments. Tambè cal destacar en 
l’entorn de la Gran Via el pla d’hotels; es construiran cinc hotels gràcies a la seva 
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estratègica situació (a prop de l’aeroport, de la ciutat judicial i de l’àrea d’activitat 
econòmica lligada al desenvolupament del Pla Delta). Des de l’ADU ha sorprès la forta 
demanda per construir hotels, encara que si ho demanen és que han fet estudis i creuen 
en la seva rendibilitat. Aquestes construccions d’hotels no s’han impulsat des de 
l’Ajuntament, i en canvi la demanda ha sigut enorme i continua sent-ho: fins i tot s’està 
controlant la situació per no excedir-se en la construcció d’hotels. 
 
Figura A1.4. Transformació de la Gran Via a prop de la Plaça Cerdà.  
 

  
Font: L’H2010, 21 projectes per al segle XXI. 
 

 
Grans equipaments. 
 

- Han existit conflictes amb l’Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament del 
projecte de la Ciutat Judicial? Actualment, com troba el projecte? Serà tant un 
benefici per Hospitalet com per Barcelona? 

 
Sens dubte serà un gran benefici per L’Hospitalet. Han existit alguns petits 

conflictes per l’elaboració del projecte, però res de gran importància. El terreny és quasi 
tot de L’Hospitalet, i el projecte ha estat fet pel Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. Les principals objeccions al projecte han estat per part dels veïns de 
L’Hospitalet situats al voltant de la Ciutat Judicial (al carrer Aprestadora). Per part de 
Barcelona no han hagut queixes ja que el terreny de Barcelona al costat de la Ciutat 
Judicial és d’oficines. En canvi, a L’Hospitalet tenim grans edificis residencials que han 
exposat les seves objeccions als jutjats, degut a l’impacte ambiental i d’ombra que fan els 
elevats edificis judicials. Actualment el projecte es troba en estudi d’impacte ambiental 
(un modern estudi que no es feia abans) i estudi d’assolejament. La solució que 
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s’adoptarà és la reducció de l’alçada dels edificis col·lindants als edificis residencials de 
L’Hospitalet i fer edificis més alts del costat de Barcelona.  

- L’ús terciari també dominarà a l’entorn Plaça Cerdà. Com està actualment, i 
com s’incrementarà? 

 
Carrefour ha fet una gran inversió en el centre comercial Gran Via 2, que dóna 

una gran superfície d’ús terciari. Aquesta empresa va comprar tot el terreny que ara 
ocupa el centre comercial i va desenvolupar el projecte de l’edifici del centre, i va ser 
estudiat i aprovat per l’ADU. Aquest ús terciari s’incrementarà amb la construcció d’un 
centre de IKEA al costat de Gran Via 2. 
 

- Com serà l’ampliació de la Fira II (Montjuïc – L’Hospitalet)?  
 
El recinte de la Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona augmentarà 

els seus 112.000 m2 de l’actualitat a 266.000 m2. Aquesta ampliació s’efectuarà en dues 
fases que suposaran sumar als 13.000 m2 d’exposició actual uns 67.000 m2 més.  


