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A principis del 1975, amb mo  u de l’aprovació del Pla Comarcal, apareix un fort moviment popular amb reivin-
dicacions urbanes. Els arquitectes Rafael de Cáceres Zurita, Pedro Domínguez Anadón, Ricard Fayos Molet, Juan 
Galimany Bailón, Pere Giol i Draper i l’advocat Carles Pareja i Lozano recullen aquestes reivindicacions concretes i 
elaboren aquest pla com alterna  va al planejament urbanís  c del Pla Comarcal. Un pla avalat per la teoria urba-
nista i que té la voluntat d’expressar els interessos de l’Associació de Veïns del Casc An  c.

Un dels objec  us principals del pla és mantenir el caràcter de ciutat medieval del barri sota la convicció que un 
traçat medieval és capaç de suportar edifi cacions de diferents èpoques.

En quant al programa, el pla detecta que en el barri no es cobreixen les necessitats més bàsiques. No hi ha cap 
equipament sanitari, els centres escolars bàsics (preescolar i E.G.B.) estan en un estat precari i hi ha una evident 
manca del sector públic, centres culturals, recrea  us i espor  us.

OBJECTIUS URBANÍSTICS DEL PLA

- Desconges  ó del centre urbà

- Contenir l’amenaça progressiva de terciarització del barri i evitar-ne el tràfi c

- Defi nició de vies perimetrals per tal que el lloc recuperi el caràcter de passeig

- Equipament a nivell de barri i nucli d’ac  vitats a la vegada, de manera que hi hagi un conjunt d’elements 
generadors de la tensió urbana necessària per a l’equilibri intern del barri

- Aprofi tament de les vivendes rehabitables

- Manteniment de la trama viària bàsica del barri

- Adequació del sistema d’aparcament a les necessitats del veïnat

- Mesures de renovació del teixit urbà

- Regeneració edifi catòria i, en alguns casos, transformació profunda de la morfologia urbana

- Creació d’espais lliures 

BA – 189. A l’any 1986, Ricard Fayos i un ampli equip de col•laboradors realitza el PERI BA – 189 (Pla Especial de 
Reforma Interior) del sector oriental de Ciutat Vella, que revisava i modifi cava el PGM 76 (Pla General Metropo-
lità – 1976).

TRETS CARACTERÍSTICS

- Traçat ortogonal

- Edifi cació en forma de claustre

- Intent per recrear situacions espacials de la ciutat an  ga mitjançant l’ús de voltes

- Elimina la prolongació de l’avinguda Cambó tal i com estava plantejada i la realitza per sota de dues voltes intro-
duïdes en el nou edifi ci en forma de claustre

- Proposa alineacions rectes, sense eixamplaments ni pe  ts recintes

- Projecta dos edifi cis de planta baixa i aïllats a l’actual buit del Pou de la Figuera; un sobre el carrer de Sant Pere 
més Baix l’altre sobre el carrer Carders. Preveu per tant la demolició existent de la zona coneguda posterior-
ment com a ‘Forat de la Vergonya’, així com la d’algunes mançanes afectades per la prolongació de l’avinguda 
Cambó.

Sota concurs previ i vinculat a la remodelació del mercat de Santa Caterina, s’encarrega al despatx de l’Enric 
Miralles i la Benede  a Tagliabue la realització d’un nou PERI (BA – 189 - 2), que marcarà una ruptura amb el pla 
anterior (BA – 189), del qual la crí  ca principal era l’excessiva demolició, l’escàs interès per rehabilitar el teixit 
històric i l’escassa imaginació del teixit proposat.

QUAN L’AJUNTAMENT ENCARREGA A L’ENRIC I LA BENEDETTA EL NOU PERI, ALGUNES DE LES DEMOLICIONS 
PREVISTES PER DUR A TERME EL PERI BA - 189 JA HAVIEN ESTAT REALITZADES, I PER TANT EL PUNT DE PARTIDA 
DEL NOU PROJECTE ÉS DIFERENT AL DEL PLA ANTERIOR (punt de par  da coincident amb el PFC). Es confi rmen la 
resta de demolicions i l’esquema d’usos plantejats en el PERI BA – 189.

El nou planejament preveu con  nuar l’avinguda Cambó amb un traçat diferent al del PERI – 189, i per això pro-
mou la destrucció i reconstrucció de gran part de la mançana que n’impedeix la seva prolongació. Per dur-ho a 
terme es proposen noves alineacions, sectors amb edifi cacions de nova planta, rehabilitacions integrals i algunes 
façanes a conservar. El nou PERI dissenya la ciutat com si d’un edifi ci es tractés, trenca la frontera entre arquitec-
tura i urbanisme, i de la complexa volumetria dels edifi cis existents en fa una virtut, produint-se així un collage 
entre el nou i el vell.

DIFERÈNCIES BÀSIQUES RESPECTE EL PERI – 189

- Diferent traçat per prolongar l’avinguda Cambó i trencament amb l’ortogonalitat

- Les edifi cacions de nova planta posseeixen alineacions corbes, altures variables i hi ha una especial atenció en 
el tancament vIsual de l’avinguda Cambó

- Aprofi tament de les façanes existents per realitzar els nous edifi cis

- Preveu pe  tes places a par  r d’eixamplaments en el carrer i s’apropia dels racons

PERI  S  O
(P  E   R  I  - 1985)
A causa de la resposta nega  va que va rebre el PGM del 1976, com a conseqüència de l’afectació que aquest tenia 
en el barri de Santa Caterina tal i com es mostra en el plànol PGM 76 (làmina anterior), es va desenvolupar al 1985 
un pla especial de reforma interior (PERI del Sector Oriental) que delimitava una àrea d’actuació al barri de Santa 
Caterina (plànol inferior) i al qual calia donar resposta. S’expliquen a con  nuació el ‘pla per al casc an  c de Bar-
celona’ publicat a la revista CAU, el ‘PERI – 189’ desenvolupat per l’Ajuntament, i el PERI que previ concurs variava 
l’anterior i va acabar realitzant-se: el ‘PERI BA – 189 – 2’ proposat per l’Enric Miralles i la Benede  a Tagliabue.

Per això la importància de l’estudi

 de la història,

         del lloc,

       del context,

 ja que m’hauria de permetre justificar el perquè de la proposta.

Imatge que es correspondria amb la perspec  va que proposava per a l’Av. Cambó                                
el PERI BA - 189.

Assajos de les peces que haurien de completar i resoldre el PERI. S’aprecia 
com aquest dibuix es superposa a la proposta per al PERI anterior                                          
(PERI - BA - 189), i com es té en compte el que és nou, vell i el que es conserva. 
En la imatge superior esquerra es mostra, a més, un assaig en maqueta que 
concretament sembla correspondre’s amb aquest croquis. La peça que es veu 
en la maqueta s’acabarà desenganxant de l’illot per passar a ser l’única peça 
independent de tota la proposta.

Imatge d’especial interès perquè, a excepció d’algun dibuix més, és l’única que he trobat 
on en la maqueta es projecten unes peces situades a l’actual buidat/espai públic correspo-
nent al Pou de la Figuera.
Hi va haver un moment en què en aquest espai es volia projectar un pàrquing, fet justa-
ment pel qual els veïns protestaven, ja que creien que anava en pro de l’especulació i el 
que ells realment volien era un espai públic. El fet de veure aquesta maqueta però, em fa 
pensar que potser no sigui l’única que cregui que l’escala d’aquest buidat, existent en la 
realitat actual, és probablement excessiva...

Maqueta entorn/treball (aixecada a par  r del plànol dels anys 70). Em sembla molt 
signifi ca  u treballar amb un plànol anterior quan el projecte consta d’enderrocs i està 
carregat de la superposició de diferents moments històrics; de fet em sembla pràc  ca-
ment necessari si es vol comprendre el lloc i el que s’està fent. Gràcies a què l’estudi 
d’EMBT em va facilitar aquesta documentació, he pogut entendre com era el lloc abans 
de la transformació del PERI i analitzar quins van ser els enderrocs que aquest va com-
portar.
Gairebé conté tots els buits actuals. En blanc serien les peces alienes a la proposta 
d’EMBT (amb el que es jus  fi ca en certa manera per què s’ignora per a la proposta del 
PFC l’edifi ci situat al C/Metges, peça que prové de l’anterior proposta de PERI -  BA - 
189). En marró, les peces per al PERI d’EMBT.

EDIFICIS DE NOVA PLANTA

CONSERVACIÓCONSERVACIÓ

ESPAIS D´’ÚS PÚBLICESPAIS D´’ÚS PÚBLIC

Maqueta entorn amb peces PERI i encara alguns dels illots previstos per a 
enderroc

Edifi ci C/Metges que la proposta de PERI per al PFC considera no construïda. És lúnica peça 
pertanyent al PERI - BA - 189 que va ser realitzada.
Vista durant el procés de demolició dels illots situats al que fou ‘el Forat de la Vergonya’, i cor-
respon actualment a l’espai obert del Pou de la Figuera.
(fotografi a: Eva Serrats)




