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1789. densificació del casc antic

Amb la construcció de les segones muralles, el casc antic de Barcelona es 

comença a densificar fora de les muralles romanes, tant pel nombre creixent 

de la població com per la integració dels nous usos industrials dins mateix de 

la ciutat. La banda oriental es caracteriza pels gremis d‘artesans i el comerç i 

posteriorment per les indústries tèxtils que es situaran al pas del Rec Comtal.
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1890. esponjament del casc antic

Les corrents higienistes del s. XIX portaran al projecte d‘obertura de tres vies 

(gran via A, B i C) i l‘esponjament del dens i atapeït casc antic. D‘aquestes 

tres vies només se n‘acabarà construint l‘actual Via Laietana tot i que plans 

posteriors i més moderns segueixen veient la necessitat d‘una connexió trans-

versal através del Barri de Sant Pere. Aquest cop s‘intentarà fer d‘una menra 

menys agressiva i s‘intentaran respectar les traces donant-los més amplada. 

D‘aquest projecte només queda avui en dia el tram de l‘Avinguda Franscec 

Cambó i el posterior enllaç d‘espais buits, on es desdibuixen les traces denses 

típiques del casc antic.
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1858. un nou front per a ciutat vella

Amb la caiguda de les muralles (1854-1873) i la construcció del nou Pla 

Cerdà, Barcelona queda desprovista d‘una façana a la resta de la ciutat, 

l‘arquitecte Miquel Garriga i Roca planteja una resolució dels límits omplint 

l‘espai buit que han deixat els glacis medievals, donant un nou front a la 

ciutat.
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