
proposta de peri per al barri de santa caterina




peri.01
planejaments anteriors peri embt

Es centra només en el projecte de l’Eixample i no s’interessa per la ciu-
tat existent. Es limita a travessar Ciutat Vella en comptes de millorar-la.

Considera el centre històric com un obstacle per al trànsit fl uït i l’homogeneïtat de l’Eixample. En con-
seqüència, projecta tres vies, dues de ver  cals (una d’elles l’actual Via Laietana) i una d’horitzontal, que no 
només connecten les dues ciutats, sinó que permeten travessar la ciutat an  ga amb facilitat i rapidesa.

 C  (1859)

Manté les tres vies de penetració i enllaç amb l’Eixample proposades per Cerdà, però en modifi ca el traçat. De les 
dues vies ver  cals, una la manté i és la proposta defi ni  va de l’actual Via Laietana, i l’altra la desplaça. Aquesta, en 
comptes de prolongar el carrer Muntaner com feia Cerdà, uneix en línia recta plaça Universitat i el fi nal del Paral•lel.

A par  r de 1908 es realitzarà la via Laietana, fet que afecta considerablement a Ciutat Vella, conver  nt-se des 
d’aleshores en un barri de caire residencial i comercial. La seva obertura va ocasionar la destrucció d’edifi cis 
i ambients  pics que va originar un disgust entre els personatges de més cultura i sensibilitat de Barcelona.

 B  (1888)

Estableix com a criteri bàsic la monumentalizació de la ciutat com un gran esforç per introduir el tema de l’espai verd. 
Les seves propostes es basen en: zonifi cació d’ac  vitats, sistema  zació del verd i disseny dels carrers i passeigs. 

 J  (1905)

El més signifi ca  u d’aquest pla és el tractament que fa de la via horitzontal proposada per Cerdà i man  nguda per la resta 
de plans, deixant de banda el traçat en línia recta i recolzant-se en l’eixamplament de de trams de carrers ja existents.

 D  (1918)

Amb el pla Darder com a base, l’ajuntament de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929) con-
voca un concurs de propostes, del qual l’arquitecte municipal Joaquim Vilaseca s’encarrega de recopilar-
ne les idees. El resultat és un pla més complert que l’anterior, i que dóna resposta a les necessitats cir-
culatòries del casc an  c. Alguns dels trets signifi ca  us són la prolongació del carrer Girona fi ns al Born, o la 
recuperació en línia recta cap al carrer Sant Pau del carrer Muntaner. A banda de les vies principals, es pro-
posen també alguns conjunts urbanís  cs monumentals, com per exemple la plaça por  cada de la Boqueria.

 V  (1930)

Proposat pel GATCPAC, que es van mostrar contraris als models que es seguien des de 
feia vàries dècades, i van pretendre establir una polí  ca d’acció integrada sobre Ciutat Ve-
lla amb un autèn  c esponjament del seu teixit residencial, reduint-ne així les seves densitats. 

El pla introdueix per primera vegada el concepte de ‘zonning’. D’aquesta manera es diferencien zona 
de negocis, centre cívic, barris residencials existents, barris residencials futurs, port comercial, port tu-
rís  c, port franc i zona industrial. Es produeix per primera vegada un esforç pel sanejament i la renova-
ció higiènica de Ciutat Vella. Es proposa la remodelació de les zones més insalubres, creant zones ver-
des i equipaments (biblioteques públiques, escoles, etc.) a par  r sempre de l’esponjament i la perforació.

El projecte no es va poder realitzar perquè comportava enderrocaments i trasllats de població a gran escala. En qual-
sevol cas, l’esponjament proposat pel GATCPAC es va produir uns anys més tard amb les bombes de la Guerra Civil...

 M  (1930 - 1934)

Aquest pla especial proposa la prolongació de l’avinguda Cambó, noves vivendes, espais públics i equi-
paments. Per aconseguir-ho calia enderrocar diverses mançanes i es modifi caven les alineacions del 
teixit urbà. Modifi ca el Pla Comarcal del 1953 i el Pla Parcial de Ciutat Vella del 1959, però pel que 
fa a la zona que afecta la proposta del projecte són pràc  cament semblants: tots proposen la con-
 nuació de l’avinguda Cambó travessant el sector oriental fi ns arribar al passeig Lluis Companys.
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