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44..  CCllaassssii ff iiccaacciióó  ddee  lleess  
aaccttuuaacciioonnss  

 

El Raval, com a centre històric, cultural, comercial, turístic i de lleure de la 
ciutat, és un barri singular, i amb uns condicionants i unes necessitats 
específiques. Es considera que és el barri del districte de Ciutat Vella que més 
s’ha transformat  en els darrers anys, ja que va arribar a principis del segle XX, 
com a centre dels moviments obrers, amb una alta densitat de població i un 
teixit urbà en clara degradació, i a poc a poc s’ha convertit en un objectiu 
important de revitalització per a diferents entitats de la ciutat. 

És un territori amb una herència històrica i urbana que ha llegat un paisatge, 
que s’ha  de conservar i fer compatible amb la qualitat de vida dels seus veïns. 
Per aquesta raó, el Raval ha viscut en les últimes dècades un procés de 
transformació urbanística que ha esponjat la seva trama urbana, i ha dotat els 
seus carrers d’equipaments i infraestructures equiparables a les que disposa 
qualsevol altre barri de la ciutat. 

Com s’ha dit en altres apartats anteriors, el procés de reforma va sorgir per 
pal�liar la situació urbanística de mitjans dels anys vuitanta, que aleshores era 
extremadament greu i que avui en dia encara és present en alguns casos.  
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El procés de transformació urbanística es tracta d’un procés que encara no ha 
acabat, però que ha avançat amb força, i ha possibilitat que una nova població 
esculli el Raval com a lloc per viure. Nous i antics residents, i el fenomen de la 
immigració que ha arribat al barri, quan aquest no havia finalitzat plenament la 
seva transformació, formen la diversitat humana que es fa palesa als carrers. 

L’estratègia transformadora que s’ha impulsat al barri del Raval ha girat al 
voltant de tres grans eixos d’intervenció: en primer lloc, les polítiques 
orientades a la transformació física del territori (polítiques urbanístiques); en 
segon lloc, les polítiques orientades a la transformació simbòlica del territori 
(polítiques culturals); i finalment les polítiques orientades a respondre les 
necessitats socials dels seus residents (polítiques socials). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Classificació de les actuacions 66 

 

 

 

 

 



4. Classificació de les actuacions 67 

 

 

 

 

 

 



4. Classificació de les actuacions 68 

 

4.1. Transformacions urbanístiques 
 

L’objectiu urbanístic prioritari en l’actuació al Raval és el d’alliberament de sòl. 
La disponibilitat de sòl és possible gràcies a les operacions bàsiques que es 
recullen en el programa ARI (Àrea de Rehabilitació Integrada). L’ARI és un 
instrument organitzatiu que es crea amb l’objectiu d’executar part de les 
operacions previstes en el PERI, coordinant el conjunt de les inversions 
públiques en el marc d’un programa general, i  dinamitzant la rehabilitació 
d’iniciativa privada a través de subvencions i crèdits a baix interès. 

Així doncs, la disponibilitat de sòl dóna peu a nous habitatges, equipaments, i 
espais públics, esponjant els sectors amb més densitat, i intervenint 
puntualment en el teixit més deteriorat, renovant-lo i dotant-lo amb noves 
infraestructures. 

Per tal d’assolir el principal objectiu ha calgut assumir tot un procés 
d’expropiacions que en alguns casos ha resultat difícil i conflictiu. Un exemple 
podria ser el conjunt de famílies que han viscut al barri durant molts anys i ara 
se’ls ha indemnitzat, o bé se’ls ha proporcionat un nou habitatge. El marc 
sociològic on ens trobem exigeix d’un mètode de treball on el factor humà és el 
més important. 

Un altre objectiu urbanístic que cal destacar és el de l’esponjament, tant per la 
seva concepció instrumental, com pel seu impacte social. En contra de 
l’obertura històrica de grans vies que trenquen l’homogeneïtat del barri, 
l’esponjament significa la creació d’espais, sovint de dimensió reduïda, però 
també d’àmplia superfície, que originen places i espais de lleure que actuen 
com vertebradors i configuradors d’un nou paisatge urbà, tant per la seva 
qualitat, com per la seva profusió i situació estratègica. Suposen d’una banda, 
l’entrada de llum solar en molts indrets i la reducció de la sobredensificació 
d’habitatges. 

La restauració de places consolidades, moltes d’elles històriques; la 
peatonalització de carrers i l’actuació sobre els passeigs, per tal de facilitar la 
seva recuperació com activitat de ciutat, la permeabilització de l’entorn i la 
implantació d’edificis singulars i de noves activitats; i la racionalització de les 
avingudes per al seu ús mixt (peatonal i de cotxes), són altres dels objectius 
que fonamenten aquestes actuacions. 

Aquests objectius es poden exemplificar en un dels macroprojectes de reforma 
urbanística més importants: el Pla Central del Raval. El Pla Central del Raval és 
l’operació urbanística de més envergadura feta en un teixit urbà consolidat. Es 
tracta de crear un nou recorregut urbà, des de l’avinguda de les Drassanes fins 
al barri del Carme, composat per nous edificis d’habitatges públics, 
equipaments, vials i espais públics. 
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Tot i que quan es redactà per primera vegada el projecte, per allà als anys 80, 
es pensava en fer una gran plaça tancada en els seus extrems, el projecte final 
esdevení l’anomenada Rambla del Raval, una gran avinguda peatonal formada 
per un conjunt lineal de bancs, parterres i arbres, acotada per dues rotondes en 
els seus extrems, i destinada en part a reordenar la mobilitat viària del Raval. 

 

• La Rambla del Raval 

La Rambla del Raval és una operació urbanística emmarcada dins del Programa 
de Revitalització del Centre Històric de Barcelona, una actuació concebuda 
inicialment per Ildefons Cerdà en el seu Projecte de Reforma (1859) i represa 
més d’un segle més tard pel Pla Especial de Reforma Interior del Raval (1985). 

 

 
Foto 1. Vista aèria de la Rambla del Raval. 
Font: ARTIGUES, J i CABRERA, P. (2000) Projecte d’ordenació de la Rambla del Raval. 

 

El projecte d’urbanització estava inserit en el Pla Central del Raval i va 
comportar tota una sèrie d’operacions: expropiacions de sòl, construcció 
d’habitatges per al reallotjament de les famílies afectades, enderrocament de 
cinc illes de cases (1.384 habitatges i 293 locals) i rehabilitació dels edificis més 
degradats. 

El cost de les obres va anar a càrrec de les tres administracions públiques 
(l’estatal, l’autonòmica i la municipal), juntament amb les ajudes del Fons de 
Cohesió de la Unió Europea, que hi va aportar un 85% del total de l’operació. 
La complexitat de la operació, amb la recol�locació dels afectats als nous 
habitatges va tenir un cost total de 49,7 milions d’euros. 
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L’obertura de la Rambla del Raval va ser projectada pels arquitectes Jaume 
Artigues i Pere Cabrera, i va ser inaugurada el 24 de setembre de 2000. 

La nova via pública, de 58 metres d’amplada (passeig central i dos laterals) i 
317 metres d’allargada, s’estén des del carrer Sant Pau fins al carrer Hospital (i 
entre els desapareguts carrers de Cadena i Sant Jeroni). 

 

 
Figura 2. Esquema en planta de la Rambla del Raval. 

Font: ARTIGUES, J i CABRERA, P. (1998) Projecte d’urbanització del Pla Central del Raval. 

  

La Rambla del Raval resol els fluxos circulatoris, tant en el sentit mar-
muntanya, com en la recomposició dels carrers del teixit medieval. El grau de 
flexibilitat del traçat ha de permetre els canvis circulatoris que en el futur 
decideixi la ciutat. Els vials en direcció mar-muntanya disposen de doble sentit 
de circulació, per permetre la fluïdesa del tràfic rodat intern, mentre que en els 
carrers medievals: Sant Pau i Hospital, amb sentits confluents cap a la Rambla 
del Raval caldrà prioritzar el vianant respecte el vehicle. A més, contribueix a la 
regeneració del teixit perifèric i a la revalorització de l’edificació existent. 

Es preveu que en un futur s’obri una via perpendicular a la Rambla del Raval, 
aprofitant probablement el traçat dels carrers Sant Rafael, Sant Pacià i Lleialtat, 
que en realitat són tres trams del mateix carrer. També es pretén connectar 
l’Eixample amb la Rambla del Raval, probablement a través del carrer Joaquim 
Costa, que podria veure’s afectat en el futur. Aquestes noves vies ja s’havien 
proposat en els diferents plans des de finals de segle XIX i durant tot el segle 
XX, encara que el seu traçat havia estat dissenyat en altres carrers paral�lels. 

 

Característiques de la via 

La Rambla del Raval està composta per 236 arbres ordenats en sis fileres amb 
un passeig central de 32 metres de secció, destinat als vianants i com a suport 
d’activitats cíviques, mercats a l’aire lliure, fires, i terrasses, pels quals es 
disposa de la infraestructura necessària. 
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El passeig central es troba acotat als seus extrems per dues rotondes, definides 
geomètricament per dos ovals, gràcies a la seva capacitat d’adaptació a les 
irregularitats de l’edificació i rasants. Les dues rotondes possibiliten la solució 
dels encreuaments circulatoris dels extrems i permeten un canvi de sentit en 
una longitud de 300 metres. Tanmateix les dues rotondes permeten la 
possibilitat d’utilitzar excepcionalment la totalitat de la secció de 58 metres de 
la Rambla del Raval, per a activitats cíviques, sense una interrupció funcional 
de la circulació rodada. 

Els dos vials laterals de 7 metres respectivament, disposen de dos carrils de 
circulació dels quals, un d’ells està destinat a descàrrega de mercaderies, 
serveis públics, i parades de bus. Les voreres laterals, d’una secció 
sensiblement variable, oscil�la entre els 5,50 i els 6,70 metres d’amplada, a fi i 
efecte de regularitzar aquesta secció d’amplada important per potenciar 
l’activitat comercial dels baixos i rebre l’arbrat de dimensions generoses. 

 

 

Plànol 14. Secció transversal de la Rambla del Raval. 
Font: CABRERA, P i RIBÓ, A. (2000) Urbanització de l’espai públic i rehabilitació de 
l’edificació existent a l’entorn de la Rambla del Raval. 

 

Els fluxos de vianants en el sentit longitudinal es complementen i en sentit 
transversal els passos de vianants enllacen amb els carrers existents formant 
una jerarquia de diferents vestíbuls a banda i banda dels passeig. 

Pel que fa al traçat, està regulat per la recuperació de les traces de l’antiga 
parcel�lació. Com abans s’ha dit, en el procés d’urbanització de la Rambla va 
caldre enderrocar cinc illes senceres de cases amb la desaparició de quatre 
carrers adjacents a aquestes. Per tal de recordar aquests carrers, s’han 
conservat les traces dels antics carrers definint-los per una línia de vorades 
granítiques que marquen en sentit transversal el recorregut dels vianants. 
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El nivell d’urbanització ve definit per la continuïtat dels elements comuns 
d’urbanització de la ciutat: vorades granítiques mecanitzades, guals de vehicles 
i vianants, embornals de bústia i sifònics, senyalització vertical i horitzontal... 

Els paviments són de granit a les dues bandes del passeig central; aglomerat 
continu amb àrids calcaris, seccionat amb els junts granítics de cada fase, al 
centre del passeig i a les rotondes; i panot de Ciutat Vella a les voreres. Els 
encontres amb els carrers medievals, com el carrer Hospital són amb llamborda 
granítica tipus Ciutat Vella. Els escossells són granítics i al centre del passeig es 
formalitzen escossells de grans dimensions concebuts especialment per millorar 
la captació d’aigües superficials. 

Pel que fa a la xarxa de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon i fibra òptica), 
cal dir que hi ha hagut una renovació total a càrrec de les diferents companyies 
realitzades prèviament a les obres d’urbanització. 

Els serveis de neteja urbana es fan amb un sistema de recollida pneumàtica, a 
través d’una xarxa de conductes i dipòsits enterrats. 

 

La vegetació 

El conjunt de vegetació en la Rambla del Raval està format per més de 230 
arbres i prop de 800 m2 de gespa. 

 
Foto 2. Palmeres de la Rambla del Raval. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

Trobem molta varietat d’arbres, entre 
dels que destaquen: 
- Platanus sp o Plàtan comú amb cent 
quaranta-tres unitats situades formant 
quatre rengleres al llarg del passeig. 
- Jacaranda Mimosifolia o Xicaranda amb 
setze unitats.  
- Alzines, situades als encreuaments dels 
carrers actuals amb el passeig central. 
- Washingtònia Filifera a tota la llargada 
del passeig central. 
- Palmeres  Phoenix Canariensis situades 
irregularment i emmarcades per gespa. 
- Washingtònia Robusta situada a les 
rotondes, amb un total de setanta 
unitats.
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Rehabilitació dels edificis de la Rambla del Raval  

Tradicionalment el barri del Raval ha estat considerat com un conjunt de 
construccions i manifestacions arquitectòniques d’un valor patrimonial 
pràcticament inexistent. 

Si alguna cosa caracteritza als habitatges del Raval és el seu caràcter 
plurifamiliar. 

Amb el projecte de rehabilitació dels edificis contigus a la Rambla del Raval es 
pretén ajudar a ressaltar els elements d’estructura urbana de major rellevància.  
D’aquesta manera, les millores d’espai públic produeixen un efecte 
multiplicador positiu sobre el teixit edificat, en el sentit d’estimular l’augment 
de qualitat dels edificis i dels habitatges, millorant les condicions d’habitabilitat. 

 

 
Foto 3. Façana del carrer Sant Geroni. 
Font: CABRERA, P  i RIBÓ, A. (2000) Urbanització de l’espai públic i rehabilitació de 
l’edificació existent a l’entorn de la Rambla del Raval. 

 

Per a la rehabilitació del conjunt d’edificis es van realitzar quatre projectes que 
incloïen els 39 edificis englobats en 4 illes. Posteriorment, la rehabilitació es va 
individualitzar edifici per edifici, fins a assolir els 454 habitatges amb una 
superfície construïda de 34.160 m2. 
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• Illa Rambla del Raval 

El Pla Central del Raval va lligat també a una operació de construcció 
d’habitatges de protecció oficial amb equipaments i zona verda. Es tracta de 
l’Illa Robadors - Plaça Salvador Seguí, un projecte que pretén una millora de les 
condicions d’habitabilitat en la zona. 

 

 Plànol 15. Planta de l’Illa Rambla del 
Raval.       
Font: Foment de Ciutat Vella. (2005) 
Memòria 2003-2004. 

 

 
Foto 4. Maqueta de l’Illa Rambla del 
Raval. 
Font: Foment de Ciutat Vella. (2006) 
Memòria 2005.

Delimitada per la Rambla del Raval i els carrers Robador, Sant Rafael i Sant 
Josep Oriol, l’illa de la Rambla del Raval és una de les últimes operacions de 
renovació urbanística i de revitalització econòmica, social i urbana que resten 
pendents de finalitzar al Raval, dins del procés de transformació i revitalització 
impulsat des de fa més de dues dècades per l’Ajuntament de Barcelona amb 
l’objectiu de regenerar el centre històric de la ciutat. 

La fórmula de gestió del projecte ha estat la compensació urbanística, i per 
desenvolupar-la es va crear la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació de 
l’Illa de Sadurní. La Junta de Compensació va nomenar a Foment de Ciutat 
Vella, empresa urbanitzadora, encarregada del desenvolupament i realització 
del projecte. El projecte urbà global de l’Illa de la Rambla del Raval va ser 
dissenyat per l’estudi d’arquitectura MBM (Martorell, Bohigas, Mackay). 

El projecte de l’Illa de la Rambla del Raval engloba sis actuacions, dues d’àmbit 
municipal i quatre d’àmbit publicoprivat. Per definir aquest projecte va caldre 
una modificació del PERI del Raval, que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
definitivament el juny del 2001.  
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Les dues actuacions d’àmbit municipal són realitzades per Foment de Ciutat 
Vella per encàrrec de Barcelona Serveis Municipal (BSM) pel que fa a 
l’aparcament soterrat, i del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’obra civil de la central de recollida 
pneumàtica. 

  

 

Pel que fa a la central de recollida 
pneumàtica, l’empresa Clabsa 
construirà a la planta soterrada -1, 
les instal�lacions de recollida 
pneumàtica que hauran de 
centralitzar tota la xarxa de recollida 
estesa pel barri del Raval. 

Foto 5. Instal�lacions de recollida pneumàtica de l’Illa Rambla del Raval. 
Font: Foment de Ciutat Vella. (2007) Memòria 2006. 

 

A més de les dues actuacions d’àmbit municipal anteriorment esmentades, el 
conjunt urbà de l’Illa de la Rambla del Raval ha estat objecte de quatre 
operacions d’àmbit publicoprivat. 

La primera d’aquestes operacions és la construcció d’edificis d’habitatges 
cooperatius. S’han construït tres edificis amb un total de 111 pisos de protecció 
oficial. 

 

 
Foto 6. Habitatges de protecció oficial de l’Illa Rambla del Raval. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa a l’hotel, promogut per 
Hotels Barceló, es construirà sobre 
un solar de 891 metres quadrats, 
repartits en planta baixa més deu 
plantes, entre les quals quedaran 
repartides les 190 habitacions de 
l’establiment, que tindrà la categoria 
de quatre estrelles. L’edifici, de 
forma el�líptica, tindrà una altura 
total de 37,5 metres. 

Foto 7. Hotel de l’Illa Rambla del Raval. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Tant l’hotel com l’edifici d’oficines són una de les construccions que actualment 
encara s’estan duen a terme, i es preveu que les obres finalitzin durant el 
primer trimestre de 2008. 

El lligam de totes aquestes actuacions que conformen l’Illa de la Rambla del 
Raval serà el nou espai públic generat entre els edificis de nova construcció. 
Amb la urbanització es guanyaran 7.432 m2 d’espai públic, dels quals 2.757 
seran vials. Es tractarà d’un projecte que inclourà tant la creació de noves 
places i zones verdes, com l’eixamplament dels carrers del perímetre. 

La construcció de l’Illa de la Rambla del Raval possibilitarà a que els carrers 
Sant Rafael i Robador guanyin en amplada, ja que la línea de façanes de les 
noves construccions quedarà enretirada respecte a la que marcaven les 
antigues finques que hi havien en l’espai que ara ocupen els nous edificis de 
vivendes cooperatives. 

En els dos carrers, la renovació del paviment, l’augment d’espai per al vianant, 
la millora de les xarxes que subministren serveis a la zona, el reforç de 
l’enllumenat públic, i la instal�lació de la recollida pneumàtica de residus han 
conformat les línees mestres de l’actuació.  

En definitiva, amb tots els trams del projecte d’urbanització pràcticament 
finalitzats, només restarà per urbanitzar l’espai generat entre l’hotel i l’edifici 
d’oficines, la construcció dels quals està en marxa, i està previst que finalitzi 
durant el primer trimestre de 2008. Dintre d’aquest termini entrarà també en 
funcionament l’aparcament subterrani amb capacitat per a 255 vehicles, el qual 
es troba acabat, però que no serà operatiu fins que la construcció de l’hotel i  
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l’edifici d’oficines no es trobi en el tram final, amb la finalitat d’evitar la 
coincidència en el mateix espai dels camions de l’obra i els vehicles que 
accediran en el nou aparcament.  

 

4.2. L’espai pels grans equipaments culturals 
 

Les grans operacions urbanístiques a que s’ha sotmès el Raval amb la cultura 
com a principal motiu es concentren en la zona nord del Raval, particularment a 
l’entorn de la Plaça dels Àngels. 

Les dades d’inversió en polítiques urbanístiques permeten apuntar la 
importància que ha pres en aquest procés la instal�lació al barri d’equipaments 
culturals, molts dels quals tenen una forta projecció sobre el conjunt de la 
ciutat.  

La transformació urbanística que s’impulsa a l’entorn de la Plaça dels Àngels és 
l’operació més destacada en aquest sentit. Al voltant d’aquesta plaça es van 
instal�lar des de finals dels anys vuitanta i de manera gradual, nous 
equipaments culturals que no només han atret nous usuaris del conjunt de la 
ciutat sinó que, alguns d’ells han assolit una forta projecció internacional i per 
tant han esdevingut un nous focus d’interès de la ciutat per al turisme i agents i 
col�lectius lligats al consum i la producció de béns culturals. 

A principis dels anys vuitanta, l’Ajuntament de Barcelona encarregà un estudi 
sobre les possibilitats que en el Convent dels Àngels, l’antiga Casa de la Caritat 
i la Casa de la Misericòrdia s’instal�lés un nou museu d’art modern. L’aprovació 
al 1985 del nou Pla de Museus de Barcelona, va suposar un nou impuls al pla 
de transformació simbòlica del Raval que ja preveia aquest estudi, conegut amb 
el nom Del Liceu al Seminari. 

El Raval era considerat com un dels barris en que es pretenia reforçar les 
infraestructures culturals i museístiques. Confirmant aquestes previsions, el 
juliol de 1987, l’Ajuntament de Barcelona va decidir construir un nou edifici al 
costat de l’antiga Casa de la Caritat per situar-hi el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. Compartint la mateixa àrea de la Casa de la Caritat, es va crear 
l’any 1994 un nou equipament de referència a la ciutat: el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB). I al costat mateix el Centre d’Estudis i 
Recursos Culturals (CERC) al mateix any. Complementant aquests centres  
culturals, es van instal�lar també equipaments universitaris tals com la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramón Llull, i la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
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D’aquesta manera, s’apostava per la creació de grans equipaments culturals 
que havien de complir una doble funció: per una banda oferir nous serveis 
culturals al conjunt de la ciutat, i de l’altra afavorir l’estratègia regeneradora del 
barri del Raval. Pel que fa a aquest segon objectiu, les polítiques de regeneració 
al barri, s’aproximen a les estratègies de regeneració seguides en altres barris 
considerats problemàtics d’arreu d’Europa, on també la cultura i l’art han servit 
per modificar dinàmiques i processos de degradació urbana. 

 

• El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 

 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona, situat en un solar que pertanyia a 
l’antiga Casa de la Caritat, es troba situat entre els carrers Montalegre i 
Ferlandina, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el 
convent i la plaça dels Àngels. 

 

 
Foto 8. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

L’edifici va ser dissenyat per l’arquitecte nord-americà Richard Meier, i va tenir 
un cost total de 3.680 milions de pessetes, quantitat per sota dels 3.908 
milions amb què es va licitar la construcció de l’edifici. Els 228 milions de 
diferència van ser emprats en la compra de mobiliari de tot l’edifici, i en 
l’organització interna dels espais. 
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El pressupost per a la primera temporada en actiu del MACBA va ser de 735 
milions de pessetes, aportats al cinquanta per cent per l’Ajuntament i la 
Generalitat, i dedicats bàsicament al manteniment, personal, i pagament dels 
costos financers del crèdit. 

La primera pedra del MACBA es va col�locar el 28 de setembre del 1990, les 
obres es van iniciar al gener de 1991, i es van acabar durant els primers mesos 
del 1995.  

Els materials utilitzats en construcció varen ser formigó, alumini blanc per les 
planxes del recobriment exterior, i vidre. 

El museu és un edifici longitudinal, la base del qual té 120 metres de llargada, i 
35 metres d’amplada. La façana principal és de vidre i penja dels forjats 
superiors de l’edifici. Consta de 4 plantes, una d’elles és subterrània. En total, 
disposa de 14.000 metres quadrats de superfície, 6.000 dels quals es destinen 
a exposicions. La planta superior ocupa tot el perímetre del museu, i té més 
alçada que les altres, mentre que als altres nivells els espais ressegueixen les 
estructures rectes i curvilínies de l’edifici. 

L’estructura circular que travessa les quatre plantes verticalment serveix per 
articular els diferents espais. Sota aquesta peça cilíndrica es troba el vestíbul 
d’entrada, on el taulell de recepció dóna pas a un espai, on el visitant pot 
accedir a les sales a través d’una rampa que connecta els tres nivells, o amb un 
ascensor.  

Cadascuna de les obres del museu tenen fitxes documentals amb les dades 
sobre les seves mides, format, materials d’elaboració i sobre l’autor, a més de 
referències bibliogràfiques i exposicions en les quals ha figurat.  

A la planta baixa de l’últim bloc es situen la botiga/llibreria i la cafeteria. En les 
plantes superiors s’acullen les oficines, els serveis, la biblioteca i el centre de 
documentació.  

La biblioteca del MACBA disposa de més de 6.000 volums i està subscrita a les 
principals revistes d’art contemporani nacional i internacional. Al centre de 
documentació es pot trobar material tant sobre el MACBA com sobre els 
principals museus i galeries d’arreu del món.  

El Museu d’Art Contemporani ha permès transformar l’aspecte d’una de les 
zones més degradades de Ciutat Vella. D’aquesta manera el Raval es configura 
com un dels focus artístics i culturals més potents de Barcelona. 

De fet, als seus voltants han començat a inaugurar-se noves galeries i sales 
especialitzades en l’art contemporani, atretes per l’aroma de revitalització del 
barri. 
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L’afluència de públic al Museu d’Art Contemporani de Barcelona va començar 
amb xifres modestes, que van anar decreixent els mateixos anys que la 
institució vivia una crisi, fins que el 1999 va tocar fons amb només 150.000 
visitants. L’any 2000 començà la remuntada i, malgrat un petit descens el 
2001, els dos anys següents el MACBA ha anat experimentant una pujada 
considerable fins a arribar a doblar el nombre de visitants. L’últim any del qual 
es disposa de dades, el 2006, té la xifra rècord de visitants, amb prop de 
400.000 assistents. 
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Gràfic 23. Evolució del nombre del visitants al MACBA (1996-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del centre de documentació del MACBA.  

 

 

 

• El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona neix com al resultat de la 
renovació de l’antiga Casa de la Caritat situada al carrer Montalegre. 

La Casa de la Caritat ha tingut diversos usos al llarg de la història. Durant el 
segle XIV va ser un centre de la comunitat de monges canongesses de Nostra 
Senyora de Montalegre. Posteriorment, al segle XVI, l’edifici va esdevenir un 
seminari, fins que l’any 1792 va passar a tenir funcions d’hospici. A partir de 
1836 l’edifici es va començar a ampliar cap al convent dels Àngels i de 
Valldonzella, de manera que va esdevenir una unitat arquitectònica. Les últimes 
modificacions i ampliacions es van fer durant els segles XIX i XX. L’any 1956 els 
serveis que oferia la Casa Provincial de Caritat es van traslladar a les Llars 
Mundet. Posteriorment van passar molts anys d’abandonament sense que 
l’edifici tingués un ús concret. 
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Foto 9. Pati dels benefactors desconeguts de l’antiga Casa de la Caritat. 
Font: BOHIGAS, O i PUIGDOMÈNECH, A. (1983) Plans i projectes per a Barcelona 1981-
1982.  

 

A l’any 1980, l’alcalde de Barcelona va signar un acord per destinar l’antiga 
Casa de la Caritat un ús cultural. Posteriorment, a l’any 1988, es constituí el 
Consorci del Centre de Cultura de Barcelona format per la Diputació i 
l’Ajuntament de Barcelona. No va ser fins a l’any 1993 quan s’acabà el nou 
edifici, obrint-se al públic al febrer de 1994. 

Pel que fa a la rehabilitació de l’edifici de la Casa de la Caritat, d’una banda s’ha 
conservat l’estructura de l’edifici, i per l’altra banda s’ha modernitzat amb 
l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats pròpies d’un centre d’aquests usos i 
característiques. 

L’edifici disposa d’una superfície de 15.000 m2, 4.500 dels quals destinats 
exclusivament a exposicions. 

L’edifici antic de la Casa de la Caritat consta de cinc plantes de característiques 
ben diferenciades: les plantes soterrani, baixa i primera estan construïdes amb 
bòvedes i pilars de pedres vistes. Aquestes característiques van condicionar l’ús 
d’aquests espais, dedicant-los a oficines, botigues, tallers, sales de 
conferències, i seminaris. 

Les plantes segona i tercera, construïdes mitjançant biguetes de fusta i sense 
un interès específic, s’utilitzen com a sales d’exposicions. A més, la seva forma 
d’u i l’ala de nova construcció proporcionen un circuit adequat al recorregut del 
públic. 

L’edifici nou, obra dels arquitectes Albert Viaplana i Helio Piñon, consta de dues 
parts: un gran vestíbul situat sota el pati, i una edificació de nova planta de 30 
metres d’alçada, destinat fonamentalment a les comunicacions. 
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La rehabilitació de l’edifici antic es va iniciar amb la demolició de l’ala nord-est 
del pati i de les prolongacions de les naus principals. A continuació, es va 
realitzar l’excavació de l’espai destinat a la sala d’audiovisuals. 

Després d’executar les fonamentacions especials es va aixecar les estructures 
de nova planta: una llosa en rampa de 1.000 m2 suportada per 6 grans pilars i 
jàsseres de gran cantell, els nuclis d’escales i ascensors, els forjats de planta 2ª 
fins a la coberta, i finalment el tancament de la façana del pati. 

Els criteris per a la rehabilitació han seguit diversos paràmetres, entre els quals 
hi ha la conservació del Pati de les Dones com a nucli al voltant del qual es 
situa el conjunt arquitectònic i la transformació dels espais destinats a usos 
diversos. S’ha respectat l’aspecte extern traient afegits i netejant la façana 
antiga, restituint alhora els elements ornamentals i constructius propis de 
l’edifici, emprant revestiments com ara pedres naturals is fustes. 

 

 

 

Una de les característiques del CCCB 
és la seva singularitat com a 
institució. No és un museu perquè 
òbviament no té col�lecció, encara que 
acumuli al centre de documentació el 
resultat de les seves activitats i que 
vagi creant un arxiu de vídeos, 
pel�lícules, imatges i obres literàries 
urbanes. 

No és un centre cultural o un centre 
cívic en el sentit que no es proposa 
deixar un espai als col�lectius del 
barri, sinó que té una aspiració local, 
metropolitana o internacional, encara 
que sí que es cert que cedeix o lloga 
espais per a entitats, col�lectius del 
barri o que cedeix espais propis als 
col�lectius associats.  

Foto 10. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 
Font: Elaboració pròpia.  
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Un dels trets característics del CCCB és el dels seus col�lectius associats, 
col�lectius de creadors als quals s’ha cedit un espai per tal que desenvolupin un 
projecte en què està interessat el CCCB. L’estatut de grup associat, però, no 
està definit d’una forma tancada i varia d’un col�lectiu a un altre. 

Així, trobem col�lectius associats al CCCB molt diversos com: Advanced Music, 
Orquestra del Caos, City Mine, i Conservas. Es tracta de col�lectius que 
treballen sobre aspectes innovadors o de reflexió sobre debats de la cultura 
contemporània. No hi ha artistes plàstics o visuals en el sentit que no fan 
carrera en aquest segment. També es tracta en molts casos de col�lectius que 
treballen la majoria al marge del sector o en sub-segments no consagrats o en 
tot cas no canònics de la disciplina (art sonor, documental, cinema asiàtic, 
polipoesia). 

L’objectiu de la majoria dels grups que són al CCCB no és fer un festival a l’any 
que sigui representatiu d’una disciplina. Per contra, la filosofia dels col�lectius 
associats és que tinguin un projecte anual que es reflecteixi, això si, en un 
esdeveniment, festival o mostra. Però l’important és que el projecte s’adeqüi a 
la línea de reflexió i treball del centre, i no l’estricta capacitat de convocatòria 
del festival en termes de públic. 

Com podem veure, l’objectiu del CCCB amb els col�lectius associats no és 
difondre una disciplina artística, encara que en part ho fa. Tampoc és promoure 
els artistes encara que indirectament ho faci, ni tampoc incentivar la creativitat 
encara que es busqui la reflexió de l’espectador. Tampoc busca la generació 
d’activitats que promocionin l’economia de la zona, encara que alguns 
esdeveniments tinguin aquesta dimensió. Com veiem, la seva activitat no es 
pot definir o comprendre des dels paradigmes clàssics de les polítiques 
culturals, encara que n’acumuli en part els objectius. L’objectiu d’aquesta línea 
de treball busca comprometre els sectors més avançats en una línea de treball 
artístico-reflexiu multidisciplinari en una mena de partenariat públic-privat o 
associatiu que creï unes activitats i un ambient creatius i crítics envers la 
societat contemporània i els seus debats culturals i polítics. 

A nivell de visitants, el Centre Cultural Contemporani de Barcelona s’ha 
consolidat com una de les grans institucions de referència per al públic 
barceloní que participa massivament en les seves activitats.  

Les dades de visitants al CCCB tenen la gran virtut de distingir entre els 
visitants de les exposicions i els que participen en les activitats generades o 
hostatjades al centre cultural del Raval. Si el 1994 les exposicions 
representaven més del 80% de les visites, el 2003, en canvi, només són un 
40% del total. Podem veure doncs, que les activitats han anat guanyant pes 
dins el funcionament del centre fins a convertir-se indiscutiblement en la 
primera raó d’anar al centre cultural de la Casa de la Caritat.  
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A partir de 2001, el públic s’ha estabilitzat a l’entorn dels 400.000 visitants 
segons el gràfic següent: 
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Gràfic 24. Visitants al CCCB per any i tipus d’activitat (1994-2003). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del centre de documentació del CCCB.  

 

 

• El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). 

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona va ser 
creat l’any 1986 a les instal�lacions del Pati Manning de l’antiga Casa de la 
Caritat. 

De planta quadrada, consta de planta baixa i pis resolt amb arqueries 
sustentades per columnes toscanes i amb una important decoració ceràmica. 

 

 
Foto 11. Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). 
Font: Elaboració pròpia.  
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El seu paper és el de coordinar la programació i usos dels espais del Pati 
Manning, així com també gestionar el conjunt de programes en l’àmbit de 
l’organització, la producció, i difusió dels projectes i dels esdeveniments 
culturals propis i d’aquells que compten amb la participació o col�laboració de 
l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. 

El CERC acull tot un seguit de projectes i entitats culturals que propicien 
programes interdisciplinaris, obrint noves línies de recerca i d’investigació en 
l’àmbit de les polítiques culturals, en les que es contemplin elements 
d’intersecció amb els programes del CERC i la seva vehiculació amb dinàmiques 
territorials. 

Un dels objectius fonamentals del CERC és la implantació d’una oferta 
permanent d’assessorament que armonitzi i coordini les múltiples iniciatives 
que formen part del treball quotidià de les diverses unitats que configuren 
l’àrea de cultura. L’assessorament cultural és una modalitat d’assistència i 
cooperació considerada poc important tradicionalment, ja que no és material ni 
es tradueix en termes econòmics en un curt període de temps.  

Malgrat això, l’assessorament cultural és un recurs immaterial basat en la 
informació i en les idees que tendeixen a adquirir cada vegada major 
importància, ja que afavoreix la presa de decisions necessàries per complir amb 
les polítiques de cooperació centrades en els recursos materials. 

 

• Les universitats. 

La construcció de les noves facultats de Geografia, Historia i Filosofia de la 
Universitat de Barcelona han aportat un nou element a la cadena de 
transformacions urbanístiques que han convertit el Raval nord, i en concret la 
zona que rodeja la plaça dels Àngels, en un centre d’equipaments culturals de 
primer ordre. 

 
Foto 12. Facultat de Geografia, Historia i Filosofia de la Universitat de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia.  
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La introducció de l’activitat universitària és una aposta valenta i decidida per a 
la revitalització del centre enfront el campus aïllat i perifèric, que depèn de 
l’expansió del transport públic amb el que suposa costos afegits. 

Les noves facultats es troben en els terrenys cedits per l’Ajuntament de 
Barcelona corresponents a l’antiga Casa de la Misericòrdia, entre els carrers 
Montalegre i Ramalleres. L’edifici, realitzat pels arquitectes Cristian Cirici i 
Carles Bassó a l’any 1991, consta de 28.000 metres quadrats de superfície, 
distribuïts en cinc plantes, i connectats per 4.500 metres quadrats d’espais 
interiors d’illa.  

El resultat és un edifici amb molta llum, del qual destaca la biblioteca, de 4.500 
metres quadrats i tres plantes. En el primer eix, el que dóna a l’entrada 
principal per carrer Montalegre, les aules es succeeixen al llarg de 132 metres. 
D’aquest eix en surt un de perpendicular on s’ubiquen els despatxos dels 
departaments i altres serveis. Paral�lela a aquest eix es situa la biblioteca, amb 
els laboratoris a la part superior. Al mig, una plaça soterrada amb un pas per a 
vianants desemboca en una altra plaça a peu de carrer, a la banda de 
Ramalleres.  

La nova ubicació de les facultats suposa l’arribada de prop de 6.500 estudiants i 
300 docents al barri. D’aquesta manera s’avança en la creació d’un campus 
urbà en la ciutat, especialment al barri del Raval, en la que trobem altres 
centres educatius com la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Ramon Llull. 

 

 
Foto 13. Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull. 
Font: Elaboració pròpia.  
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Aquests nous equipaments estan projectats per contribuir a la transformació 
que el barri del Raval ha experimentat des de que es va posar en marxa el 
projecte Del Liceu al Seminari. Aquest pla tenia com a objectiu fer del Raval un 
espai amb forta presència de centres culturals i universitaris, recuperant per 
aquest ús, al mateix temps, alguns dels grans edificis que havien perdut les 
seves funcions originàries. 

La zona que rodeja la plaça dels Àngels es converteix d’aquesta manera en un 
eix de vida cultural, que inclou l’antic Convent dels Àngels o els equipaments 
que ocupen el recinte de l’antiga Casa de la Caritat. 

 

 

 

4.3. L’espai per places, vialitat, i equipaments de l barri 
 

Històricament, i en comparació amb la resta de la ciutat, el barri del Raval s’ha 
caracteritzat sempre per una manca d’espais públics, que l’han situat entre les 
zones residencials menys atractives de Barcelona. 

A finals dels anys 80, la preocupació dels habitants del Raval en referència als 
problemes socials i la degradació del barri es tradueix en un sentiment de 
queixa generalitzat. La degradació i la manca d’espais lliures provoca la fugida 
de les famílies residents amb suficient poder adquisitiu, que són substituïdes 
progressivament per població cada cop més marginal, en un cercle viciós que 
agreuja encara més aquesta situació. 

La trama urbanística al Raval és poc adequada per fer front a les necessitats 
socials de la població. Els carrers estrets són un impediment seriós per a 
l’adequació de les noves funcions, i aquest impediment és difícilment salvable 
ja que qualsevol actuació destinada a obrir nous espais representa afectar 
molts edificis, la qual cosa implica elevats costos d’inversió. 

El paper de l’espai públic és el mecanisme de distribució social més important. 
Genera i estructura recorreguts dins un entramat d’espais basats en la 
diversitat i en la complexitat. Busca aprofitar els impactes positius per a la 
millora de la imatge urbana.  

Si cal destacar una característica de l’espai públic, és la d’un planejament més 
complex caracteritzat per la implicació de l’edificació, l’equipament, la mobilitat, 
les activitats, l’accessibilitat i l’ús.  
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Per tal de corregir aquesta problemàtica, en els darrers anys s’ha treballat en 
els camp de l’espai públic i equipaments. 

Pel que fa a l’alliberació d’espai públic, les actuacions més importants que s’han 
fet és el buidatge d’edificacions, per tal de reurbanitzar i recuperar places ja 
consolidades, com poden ser la plaça Gardunya i la plaça Castella. Les noves 
places, encara que de dimensions reduïdes tenen l’estratègia d’actuar com a 
vertebradores i configuradores de nous itineraris. La creació d’espais públics es 
centra en la idea de generar recorreguts, lligar espais que convidin a viure-hi i 
passejar-hi, per crear així un veritable entramat de ciutat i de barri. 

Pel que fa als equipaments, els objectius motivadors han estat l’assoliment del 
nivell que les necessitats del barri requerien incorporar. D’aquesta manera 
trobem com a equipaments d’ensenyament l’escola Massana, com a 
equipaments culturals la Biblioteca de Catalunya, la Filmoteca, i el Palau de la 
Virreina, com a equipaments esportius el Poliesportiu Can Ricart, i com a 
equipaments comercials el Mercat de la Boqueria. 

Es tracta d’equipaments que en alguns casos ja hi eren al barri, i només calia la 
seva rehabilitació. En altres casos, ha calgut canviar, a més, l’ús que tenien 
amb anterioritat. 

En definitiva, les actuacions al Raval en el camp d’equipaments i espais públics 
que ha patit el Raval en aquests últims anys són fruït de la consideració del 
benestar social com el compendi de diferents disciplines que en altres èpoques 
no s’havien considerat, la qual cosa comportava una degradació del barri amb 
la conseqüent fugida dels antics residents. Els objectius socials es basen en 
millorar aquestes condicions de vida, obrint nous espais urbanitzats i 
incrementant el nombre d’equipaments públics que el barri necessitar per la 
seva revitalització. 
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• El Mercat de la Boqueria.

 

El Mercat de la Boqueria va néixer 
durant l’època medieval al segle XIII. 
Els mercats a Barcelona es solien 
formar per generació espontània als 
burgs medievals, quan els camperols de 
la rodalia acudien a vendre els seus 
productes i coincidien amb altres 
pagesos allà on les condicions eren més 
propícies per a l’intercanvia. Buscaven 
llocs amples, places o descampats 
separats de les estretors dels carrers 
més cèntrics ocupats ja pels artesans.

Foto 14. Porta d’entrada al Mercat de la Boqueria. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Segons el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, la 
paraula boqueria en deriva de la paraula boc, que significa el mascle de la 
cabra. Per tant, tot sembla indicar que el significat de la Boqueria seria 
carnisseria.  

La localització del mercat no va ser fixa fins a finals del segle XVIII, quan el 
mercat es va assentar al Pla de la Boqueria, davant d’una de les portes de 
l’antiga muralla. 

Així, si abans els camperols s’havien reunit espontàniament al pla de la 
Boqueria per vendre els seus productes, que disposaven damunt del terra, a 
principis del segle XIX, ja hi havia taules i parades de venda més o menys 
estables. Al principi, eren uns llocs que s’instal�laven a primera hora del matí i 
que es desmuntaven abans del migdia, un cop s’havia acabat la venda, amb 
l’objectiu de deixar el passeig lliure, tot i que no s’evitava l’acumulació de 
deixalles pròpia de la compravenda de menjar, que tant destorbava la Rambla 
des del punt de vista dels administradors municipals. Més endavant, els llocs de 
venda es van anar convertint en fixos, les taules es van cobrir i separar entre si 
mitjançant fustes. 

 

 

 



4. Classificació de les actuacions 90 

 

La semiprovisionalitat del mercat del segle XVIII i principis del XIX va ser el 
pont entre el vell mercat ambulant i espontani de l’època medieval, i el 
consolidat i ben reglamentat de la segona meitat del segle XIX. Un primer 
intent de reglamentació de queviures el va impulsar al 1826, el marquès de 
Campo Sagrado, aleshores capità general de Catalunya. Agustín de Lancaster, 
també havia proposat de circumscriure la presència del mercat de la Rambla al 
seu tram central, ja que algunes èpoques havia arribat a ocupar bona part del 
passeig.  

El convent de Sant Josep era el lloc més proper on tradicionalment s’instal�lava 
el mercat de queviures. Era vist com el lloc idoni per situar-lo de manera 
definitiva. D’aquesta manera s’acabaria una situació insostenible: la presència 
d’un mercat multitudinari en un passeig que es volia convertir des de feia 
dècades en lloc primordialment d’esbarjo, amb establiments de luxe, i per tant, 
amb un cert toc d’elegància. 

Així a l’any 1835, un incendi produïa la destrucció del convent dels carmelites 
descalços de Sant Josep. Immediatament després de la crema del convent, 
l’Ajuntament va tenir clar que el solar de l’antic convent de Sant Josep havia de 
ser per al mercat. En principi, l’Ajuntament i les instàncies que s’encarregaven 
de dur a terme la desamortització de béns eclesiàstics, es van posar d’acord 
enseguida. Els problemes van arribar més tard, per causes econòmiques i 
administratives.  

El trasllat de les parades va ser lent: hi havia problemes d’ordre administratiu 
entre l’Estat i l’Ajuntament. El projecte preveia la instal�lació d’un total de 340 
llocs de venda, el lloguer dels quals produiria un benefici de 131.640 rals a 
l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Classificació de les actuacions 91 

 

 

El projecte de l’arquitecte Josep Mas i 
Vila no es va començar a executar fins 
al 19 de Març de 1840, dia de Sant 
Josep. El projecte consistia en una 
plaça oberta, que havia d’ocupar una 
superfície quadrada, i que havia de 
ser porticada, seguint la moda 
neoclàssica de l’època. La columnata 
(62 columnes i 4 pilars) seria de 
pedra, i amb capitells d’ordre jònic. 
Per afavorir la ventilació del mercat, 
l’arquitecte municipal proposà que els 
edificis que rodejaven la plaça no 
fossin gaire alts. És per això, que els 
pòrtics de la plaça estan rematats per 
terrasses; si no existissin, l’espai 
hauria quedat molt més comprimit. 

Foto 15. Columnes d’ordre jònic del Mercat de la Boqueria. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

A l’any 1838, l’Ajuntament demanà també l’espai que ocupava el convent de 
Jerusalem situat a l’extrem posterior del solar de Sant Josep, amb l’objecte de 
poder donar al mercat la capacitat i espai necessaris. 

La cessió d’aquest espai, no es va produir fins al cap de 30 anys, després de la 
Revolució de Setembre del 1868. En aquest espai, s’hi van instal�lar venedors a 
l’engròs de fruites i verdures. 

A l’any 1915, s’inaugurà la primera coberta que havia tingut el mercat. La 
coberta metàl�lica i l’estructura de ferro van ser projectades per l’enginyer 
Miquel de Bergue, i executades per la Maquinista Terrestre i Marítima.  

La part artística del projecte es va confiar a l’arquitecte Antoni de Falguera. La 
decoració del timpà fet amb vidrieres emplomades a l’entrada del mercat per la 
Rambla era també seva. Falguera també va ser el responsable del disseny de 
moltes parades, que s’anaven consolidant i adaptant a un estil modernista 
tardà.  

Quan la Maquinista Terrestre i Marítima es va encarregar de construir la coberta 
es va decidir allargar-la fins a les columnes d’ordre jònic que rodegen la plaça 
pels tres dels seus costats. Malgrat que des d’un punt de vista pràctic la teulada 
va ser tot un encert, la plaça, un dels exemples paradigmàtics de l’arquitectura 
neoclàssica a la nostra ciutat, en va sortir perjudicada. La columnata va 
desaparèixer de la vista de tothom. 
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A principis dels anys vuitanta, veus de determinats arquitectes s’aixecaven en 
tant per suggerir una rehabilitació del mercat que permetés la redescoberta 
dels porxos i columnata que rodegen la plaça, escanyats des de que es va 
col�locar la coberta del mercat. Els venedors, per altra banda també reclamaven 
des de feia temps, una posada a punt general, que els deslliurés de les goteres 
de la coberta, substituís els vells conductes d’aigua, electricitat i telèfon, i 
afegís un espai destinat a magatzem i cambres frigorífiques. 

En l’avantprojecte Del Liceu al Seminari es contemplava la idea d’alliberar els 
pòrtics i aïllar el mercat dins de la plaça, deixant espai entre les columnes i les 
parades.   

El procés de reforma integral de la Boqueria no va engegar fins a l’any 1996. 
Alliberar la plaça porticada, deixar un perímetre entre les columnes i el mercat, 
arreglar la coberta i construir un nou edifici de serveis eren els quatre eixos 
principals del projecte. La part més complicada de l’obra va ser la col�locació 
del voladís de vidre que penja de la coberta fent de visera protectora dels llocs 
de venda perimetrals. Això va implicar un reforçament dels pilars de la coberta 
que estaven molt malmesos. De la coberta es van retirar les parts provisionals 
que unien la part central amb la columnata. Per dins, la van deixar tal com era, 
amb les bigues de fusta, i per fora hi van afegir una coberta d’alumini.  

El projecte de remodelació, elaborat per Ignasi Paricio i Lluís Clotet, va comptar 
amb un pressupost d’uns 9 milions d’euros, finançats amb ajudes dels fonts 
europeus FEDER. 

Així doncs, el Mercat de la Boqueria amb una superfície total de 6.000 m2, i 300 
llocs de treball és el major mercat d’Espanya. La seva estructura, situació i 
venedors el converteixen en un lloc de visita obligada per tota la gent que visita 
la ciutat, i per tant en un punt clau a tenir en compte a l’hora d’estudiar les 
activitats socioeconòmiques del barri del Raval.  
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• La Plaça Gardunya. 

La Plaça Gardunya està actualment ocupada per un aparcament en superfície i 
la part més pròxima al mercat de la Boqueria s’utilitza com a zona de càrrega i 
descàrrega. 

El planejament vigent no la considera un espai lliure, que en vistes a una 
posterior ampliació del mercat li atribueix la qualificació d’equipament. 

 

 
Foto 16. Vista aèria de la Plaça Gardunya i els seus entorns. 
Font: Foment de Ciutat Vella. (2005) Procés de participació ciutadana. 
Plaça Gardunya i els seus entorns. 

 

Els fronts edificats que l’envolten no ajuden a millorar la plaça. La façana del 
conjunt de l’antic hospital de Santa Creu és fruit de remodelacions no gaire 
afortunades. La façana posterior del Mercat de la Boqueria està pendent 
d’acabament. Enmig de la façana nord trobem el passatge Mil Vuit-Cents que 
uneix la plaça Gardunya amb el carrer del Carme. Al voltant de la sortida del 
passatge s’han instal�lat alguns bars, que amb les seves terrasses són l’únic ús 
de la plaça. 

La façana sud és la més degradada de totes. Està formada per les façanes 
posteriors de les finques del carrer Hospital. 

Malgrat que ni el seu ús ni la seva configuració actual correspon als d’una 
plaça, l’espai de la Plaça Gardunya té un excepcional potencial per esdevenir un 
dels espais cívics més atractius del Raval. 
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D’entrada, està situat entre dos dels carrers amb més activitat del barri, el 
carrer del Carme i el carrer Hospital, antics camins d’accés de la ciutat, i al mig 
del recorregut d’espais associats a grans equipaments que es van encadenant 
des del Liceu fins als jardins de Valldonzella i la plaça Castella.  

En segon lloc, la plaça Gardunya està vinculada a dos equipaments de gran 
importància, com són el Mercat de la Boqueria, i l’antic Hospital de Santa Creu, 
que actualment acull diverses institucions culturals i educatives com la 
Biblioteca de Catalunya i l’Escola Massana de Belles Arts. 

L’espai de la Plaça Gardunya és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, la qual 
cosa facilita la seva transformació, tot i que cal tenir en compte que existeix 
una concessió per a la seva utilització en superfícies i en subsòl com a 
aparcament. 

En el futur ordenament de la plaça només es permetrà el pas de vehicles al 
perímetre format per La Rambla i els Carrers del Carme, Hospital, i 
Egipcíaques. En tots els altres carrers que es troben a l’interior es donarà 
prioritat als vianants, permetent només el pas de vehicles a serveis de neteja i 
manteniment. Per tal que això sigui possible s’eliminaran les obstruccions 
existents, urbanitzant-se d’acord a aquests criteris. D’aquesta manera es 
convertiran en eixos de vianants els carrers Floristes de la Rambla i Jerusalem, 
i es potenciaran els passatges d’accés al Mercat de la Boqueria.  

En el sentit est-oest es reforçaran les connexions que fan possible els dos 
porxos laterals del Mercat de la Boqueria, el Passatge de la Virreina i el carrer 
Petxina, i es crearà un eix de connexió, el més ampli possible, entre la 
Gardunya i els Jardins de Rubió i Lluch. 

Pel que fa a l’aparcament de vehicles, es preveu la construcció d’un aparcament 
subterrani que millori les condicions de l’existent. Es soterraran totes les places 
d’aparcament públic que hi ha actualment en superfície, i s’incrementarà el 
nombre total de places, per tal de donar servei als usuaris dels nous habitatges 
i altres residents. 

Les rampes d’accés i sortida de l’aparcament es situaran fora de l’àmbit de la 
Plaça Gardunya. Dues noves rampes es situaran el més prop possible del carrer 
del Carme en el cas de l’entrada, i del carrer Hospital en el cas de sortida. 
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Foto 17. Actual aparcament de la Plaça Gardunya. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

També es preveu el soterrament dels  espais destinats a activitats relacionades 
amb la logística del mercat: descàrrega de mercaderies, àrea de magatzems i 
recollida de residus. D’aquesta manera, s’eliminaran tots els obstacles que ara 
impedeixen la connexió entre els passadissos del mercat i l’espai obert de la 
Gardunya, ja que els únics elements que s’ubicaran a la part posterior del 
Mercat seran els necessaris per establir la comunicació vertical entre el 
soterrani i la superfície. 

Les rampes d’entrada i sortida d’aquest soterrani per als vehicles que realitzen 
les tasques logístiques del mercat, seran les mateixes que per als vehicles de 
l’aparcament. 

Per tal que l’impacte de les rampes sigui menor en superfície, es limitarà el 
gàlib i el tonatge dels vehicles de descàrrega de mercaderies, i s’impedirà 
l’accés als camions de major dimensió. 

Els edificis del conjunt de l’Antic Hospital que donen front a la Plaça seran 
objecte d’una remodelació integral. Acolliran la Biblioteca Popular de la Santa 
Creu i Sant Pau, i part de la Biblioteca de Catalunya. 

A la banda sud de la Plaça es crearà un nou equipament públic: l’Escola 
Massana. Aquesta institució deixaria d’ocupar l’espai on es situa actualment 
dins de l’Antic Hospital, deixant-lo lliure per la futura ampliació de la Biblioteca 
de Catalunya. 

El nou edifici d’uns 10.000 m2 de sostre, completaria l’illa d’habitatges amb les 
façanes que donen al carrer Hospital, carrer Jerusalem i Plaça del Canonge 
Colom. 
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A la banda Nord de la Plaça (carrer del Carme) es preveu la creació d’un nou 
edifici d’habitatges amb un sostre màxim no superior a 6.000 m2. Aquests nous 
habitatges aniran destinats al reallotjament dels residents dels edificis que 
siguin expropiats.  

 

• La Plaça Castella. 

La Plaça Castella es troba delimitada pel carrer Torres i Amat en el seu costat 
sud, i pel carrer Tallers al nord. El Pla General Metropolità qualifica aquesta 
àrea com a zona 5 (Sistema Viari Bàsic). 

La Plaça Castella ocupa el lloc del derruït Hospital Militar. Entre 1710 i 1716 es 
va construir, en el que actualment és la plaça Castella, el conjunt del convent i 
església dels Paüls. El convent, després de convertir-se en el hospital militar de 
les tropes franceses a partir del 1808 i servir de presó des de 1833, va ser 
enderrocat l’any 1943. De tot el conjunt només en resta l’església, gràcies al 
seu joc de volums i a la cúpula. També es van conservar alguns dels elements 
del claustre antic que s’utilitzaren en la construcció del pòrtic que avui fa façana 
a la plaça. 

 

 
Foto 18. Església de Sant Pere Nolasc. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

La plaça està actualment ocupada per dos grans escossells de pedra elevats 
que permeten la plantació d’una gran varietat d’arbres i arbustos, que d’altra 
manera no seria possible ja que gran part de la plaça és ocupada per un 
aparcament en soterrani de tres plantes. Aquests escossells, un a cada costat 
de l’església i responent a la formalització del moment de la construcció de la 
plaça, tenen una silueta trencada i complexa, amb una petita plaça circular a  
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nivell de la resta de la plaça i al voltant de la qual es situa l’arbrat. Les rampes 
d’entrada i de sortida de l’aparcament es configuren i s’adapten a la geometria 
d’aquests escossells, tot i que tenen un impacte visual força considerable. 
També els bancs, semicirculars de pedra, queden integrats dins del conjunt. 
Davant de l’església es configura una illeta únicament ocupada per jardineres 
amb margallons i altres peces de mobiliari urbà. 

La zona disposa de cert mobiliari urbà, com papereres, pilones, baranes de 
protecció, estacionament per a bicicletes, cabines telefòniques i jardineres.  

Actualment, la plaça permet la circulació de vehicles pel seu interior, des de 
Tallers cap a Torres i Amat i vorejant els escossells. Ara, però l’accés a Torres i 
Amat queda tallat per les obres d’obertura d’un tram d’aquest carrer que 
s’estan duen a terme. Així mateix, la plaça disposa d’aparcament i de zones de 
càrrega i descàrrega en gran part del seu àmbit. 

El projecte planteja una remodelació total de la plaça Castella per tal de fer-la 
un espai urbà més adequat a les necessitats actuals del ciutadà, tant a nivell de 
trànsit i flux de vianants, permetent més permeabilitat entre els elements que 
configuren la plaça, com a nivell d’esbarjo, facilitant que es puguin instal�lar 
fires o que es pugui realitzar algun tipus d’espectacle a l’aire lliure, o adequant 
terrasses per als bars i restaurants de la zona. La plaça Castella, dins de la 
trama estreta i tortuosa de carrers del barri, esdevé un espai d’esponjament a 
potenciar i modernitzar. 

 

 
Plànol 16. Planta de la Plaça Castella. 
Font: Urgell, Josep i Alba, Joan. (2006), Projecte d’arranjament de la plaça Castella i del 
carrer Gravina a Ciutat Vella. 

 

Amb un pressupost de quasi dos milions d’euros, l’execució de les obres de 
remodelació de la plaça té un termini previst de set mesos, a comptar a partir 
de juliol de 2007. 



4. Classificació de les actuacions 98 

 

El projecte d’urbanització planteja una intervenció a tots els nivells, en la 
pavimentació, la il�luminació, l’arbrat, el mobiliari urbà i els serveis, la qual 
respon, tant a una renovació urbana, com a la necessitat de millorar-ne l’ús, ja 
que es voluntat del projecte invertir la dinàmica de prioritats de circulació en 
favor dels vianants i no dels vehicles com en l’actualitat. La configuració de la 
plaça mantindrà àrees verdes com en l’actualitat, però es potenciarà l’àmbit 
com un gran pla pavimentat de granit que afavoreixi el flux de vianants i que 
en ocasions es pugui convertir en l’escenari d’activitats lúdico-culturals. 

 

 
Foto 19. Estat actual de la Plaça Castella. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

Mentre es realitzin les obres es retiraran els arbres de la plaça, molts dels quals 
seran posteriorment replantats en l’espai remodelat, que comptarà també amb 
arbres nous amb la finalitat que la plaça continuï fent la funció de petit pulmó 
verd del barri. A la plaça es mantindrà la palmera washingtònia existent, en 
una posició aïllada respecte la resta de vegetació, al costat oest de la plaça. 
Aquesta palmera tindrà un escossell propi format per vorades de granit. En la 
mesura del possible es mantindran els arbres existents que tinguin més 
presència, com les oliveres, els xiprers, les tipuanes i les parquinsònies. 

També es plantaran arbrats nous com les eritrines, amb flors de color vermell, 
les quals contrastaran amb el groc de les tipuanes i de les parquinsònies 
existents. 

Els carrers que des de la plaça desemboquen al carrer Torres i Amat disposaran 
també de tres arbres en línia cadascun, definint una plantació de vial. Aquests 
arbres, els quals es proposa que siguin magnòlies, es col�locaran també en 
escossells de granit. 
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La plaça oferirà una gran varietat de mobiliari urbà, ja que s’hi desenvoluparan 
diversos usos. Al llarg del carrer Tallers, i coincidint amb una fila de columnes 
d’enllumenat es disposarà un eix que ordenarà elements com els aparcaments 
per a bicicletes. Així mateix es situaran papereres en diferents punts de la plaça 
i  en els guals de vianants. Al voltant dels escossells s’hi destinaran bancs i 
cadires. Per a evitar l’estacionament i el pas indegut de vehicles, es situaran 
pilones delimitant els accessos a les rampes de l’aparcament, i també obstruint 
el pas de vehicles cap a l’interior de la plaça des de l’entrada de vehicles a 
l’aparcament. 

Els sentits de la circulació es mantindran com en l’actualitat, però la nova 
urbanització prioritzarà el trànsit de vianants sobre el trànsit rodat. El pas de 
vehicles per dins de la plaça es controlarà mitjançant pilones, ja que només 
serà permès per a l’entrada i sortida de vehicles de l’aparcament públic i per als 
aparcaments particulars ubicats en dos dels edificis que delimiten la plaça pel 
costat sud. 

Així doncs, amb la remodelació es vol que la plaça pugui participar de la 
vitalitat urbana que el Raval Nord ha guanyat d’uns anys ençà. L’obertura del 
nou tram de carrer entre Montalegre i Torres Amat ha permès millorar la relació 
de la plaça amb l’eix d’equipaments culturals i universitaris dels carrers 
Valldonzella i Montalegre, que es troben a tocar però fins ara tenia una mala 
connectivitat.  

 

• El Palau de la Virreina. 

El Palau de la Virreina va ser construït entre els anys 1772 i 1777, i està 
considerat com una de les joies arquitectòniques del barroc civil a Barcelona. 

 

 
Foto 20. Façana del Palau de la Virreina. 
Font: Elaboració pròpia.  
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Manuel Amat i Junyent (1707-1782), fill d’una família benestant barcelonina, al 
quedar-se orfe amb vuit anys, va començar una carrera militar que li va valer, 
l’any 1754, el nomenament de governador de Xile, i l’any 1761, el de virrei del 
Perú. 

Al final de la seva vida, es va instal�lar definitivament a Barcelona, on l’any 
1779 va contraure matrimoni amb Maria Francesca de Fivaller i de Bru. 

El mateix virrei, coneixedor de l’arquitectura, va fer construir el avui conegut 
com Palau de la Virreina. El projecte de l’edifici va anar a càrrec dels 
arquitectes Josep Ausich i Mir, i Carles Grau. 

Un cop mort el virrei, la seva viuda va gaudir d’una aureola popular que va 
marcar per sempre més “la casa de la Rambla”, la qual des d’aleshores va 
quedar rebatejada amb el nom de Palau de la Virreina. 

La vinculació de la nissaga de la família Amat al Palau va acabar l’any 1835, 
quan el va adquirir el seu administrador, Josep Carreras d’Argerich. Va 
pertànyer a la família Carreras fins a l’any 1944, quan el va comprar 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant molt de temps el Palau va acollir col�leccions i museus de la ciutat: el 
Museu d’Arts Decoratives, la col�lecció Cambó, el Museu Postal i Filatèlic, i el 
Gabinet Numismàtic. El Pla de Museus de 1984 va definir una política 
museística nova i va recuperar els espais del Palau, el qual dos anys més tard, 
es convertí en seu de la Regidoria de Cultura, amb la consolidació consegüent 
del paper de l’edifici com a equipament cultural de la ciutat.  

Es va obrir llavors una fase d’exposicions que s’ha anat consolidant any rere 
any fins a arribar al dia d’avui, en que la Virreina Exposicions assumeix l’esperit 
primigeni de mostrar l’art al públic per mitjà d’exposicions temporals. 

L’edifici consta de planta baixa amb tres plantes pis que responen a esquemes 
barrocs, amb ornamentació rococó afrancesada. La façana principal està 
composta per un basament que correspon a la planta baixa, un cos principal 
que correspon a dues plantes, i un entaulament amb òculs que il�luminen les 
golfes. Corona el conjunt una balaustrada amb dotze gerros. 

Verticalment la façana està dividida en cinc seccions per mitjà de pilastres que 
arrenquen del sòcol i acaben en capitells jònics, ornamentats amb garlandes, 
que sostenen un gran entaulament.  

Cal esmentar també un pati interior, rectangular amb angles arrodonits, una 
doble escala per ascendir a la planta noble des del vestíbul, i la senzilla façana 
posterior, sobre el mercat de Sant Josep.  
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En quant a la restauració i rehabilitació del Palau de la Virreina, l’Ajuntament de 
Barcelona ho ha dut a terme paulatinament. Quan l’Ajuntament va adquirir 
l’edifici va caldre actuar amb urgència a la façana, ja que aquesta es desprenia 
en la part superior. Més endavant, es van aixecar els patis i es donà més 
elevació a les golfes existents per convertir-les en un nou pis hàbil per a les 
diferents mostres i actuacions. En els anys 70 es va fer la darrera recuperació 
d’espais en habilitar l’última planta de l’àmbit per a exhibicions, alhora que 
s’acabava l’actuació sobre els murs de la façana posterior. 

Darrerament, i amb els canvis al govern municipal, el Palau de la Virreina ha 
estat objecte d’alguns canvis substancials en quant a usos i funcions. 

 

 

 

• La Plaça Salvador Seguí. 

Situada entre els carrers Robador, Sant Josep Oriol, Nou de Sadurni i Sant 
Rafael, és la plaça on es destinarà la futura Filmoteca de la Generalitat de 
Catalunya. 

A partir de la dècada de 1980, el barri del Raval ha estat objecte d’un ampli pla 
de remodelació i de sanejament, rebent un impuls molt important com a 
enclavament cultural. Fruït d’aquest esperit de millora, neix el projecte de la 
Plaça Salvador Seguí, com un intent de regenerar i diversificar els usos del 
barri, així com la voluntat d’oferir al barri més espais verds. 

El projecte d’urbanització de la Plaça Salvador Seguí s’integra en el projecte 
d’urbanització de l’illa del carrer Sadurní, amb un mateix criteri de tractament 
de l’espai urbà, donant així una resposta unitària a la complexitat volumètrica, 
de circulació rodada i de vianants i d’usos d’aquesta nova àrea del barri. Així 
mateix, també es renoven i s’implanten nous serveis a la zona, tenint en 
compte les condicions existents, i els factors condicionants que es deriven de 
les noves edificacions, especialment de la nova Filmoteca de la Generalitat que 
ocuparà tota la plaça. 
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Foto 21. Estat actual amb obres de la Plaça Salvador Seguí. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

La proposta de la plaça també considera la importància de la Filmoteca com a 
edificació singular i arquitectònicament rellevant dins de l’àmbit de projecte, i 
és per això que planteja la ubicació d’una gran jardinera a l’extrem nord-est de 
la plaça, deixant la resta de l’espai davant l’accés a la Filmoteca lliure. La 
jardinera adopta una geometria angular, configurada a patir de trams rectes 
units per un segment de cercle, amb el mateix criteri projectual que les 
proposades per l’Illa del Raval. La recollida pluvial es fa mitjançant embornals 
situats perimetralment al llarg de la vorada que defineix la jardinera. 

La resta de la plaça es pavimenta amb peça de llamborda granítica, conferint 
un acabat de qualitat, i a la vegada de duresa davant el trànsit de vianants, 
davant de la Filmoteca. 

Perimetralment a la plaça es defineixen  voreres de peces prefabricades de 
formigó, les quals integren la plaça amb el sector de l’Illa Raval, i que 
esdevenen, juntament amb les vorades granítiques que les acompanyen, àrees 
de transició entre paviments. 

Pel que fa a la vegetació, es preveuen les mateixes espècies que les triades per 
a enjardinar l’Illa del Raval. Les espècies són de quatre tipus (acàcia de 
Constantinoble, arbre de l’amor, sapindal, i xicranda), de port mitjà i petit, i 
flors de colors contrastats. Per tal d’accentuar i potenciar la vegetació, es 
proposarà també una plantació de gespa. 

A tota la plaça, s’hi col�locaran bancs situats de forma aleatòria, propers a la 
jardinera i allunyats del carrer Sant Pau. També aquí es col�locarà una cabina 
de telèfon. La resta de la plaça es deixa lliure per tal de donar més 
protagonisme a l’edifici de la Filmoteca. A la façana posterior a la filmoteca es 
reserva un espai per a les bústies de recollida selectiva de residus.  
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Pel que fa als carrers, es mantindrà un únic sentit de circulació al carrer Sant 
Rafael i d’en Robador, des de la Rambla del Raval al carrer Sant Pau, i es 
limitarà la circulació rodada en un tram del carrer Sant Josep Oriol per a 
únicament permetre l’accés dels camions a la central de recollida selectiva.  

Es preveu un pressupost per a l’execució de la urbanització de la plaça de 
867.000 euros, així com una durada de les obres de 6 mesos, sent una durada 
que pot ser bastant variable, depenent de la logística de les obres adjacents i 
de les obres executades per tercers. 

Pel que fa a la nova Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, obra de 
l’arquitecte Josep Lluís Mateo, tindrà 6 plantes, dues d’elles subterrànies, i 
comptarà amb dues sales de cinema amb una capacitat de 400 i 200 butaques 
respectivament. 

La Filmoteca, de 6.000 m2, es dedicarà bàsicament al cinema i a la cultura 
albergant sales de projecció, biblioteca multimèdia, espai d’exposició, llibreria, 
cabines de visionat i cafeteria. Junt als altres edificis propers, com el MACBA i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es consolidarà com un dels pols 
més forts d’atracció artística en aquesta zona de la ciutat. 

 

• Poliesportiu Can Ricart. 

 

 

El nou complex poliesportiu de Can 
Ricart, construït l’any 2006, es troba 
localitzat al carrer Sant Oleguer, a 
tocar de l’avinguda de les Drassanes, 
la Rambla del Raval i el parc de Sant 
Pau del Camp. 

Aquest nou equipament del barri 
neix de la reutilització d’una antiga 
fàbrica tèxtil que no tenia cap ús, i 
s’afegeix al poliesportiu ja existent 
en la confluència del carrer Sant Pau 
amb la Rambla del Raval per 
convertir-se així en el centre de 
pràctica esportiva més important del 
Raval. 

Foto 22. Poliesportiu Can Ricart. 
Font: Elaboració pròpia.  
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Es tracta d’un exemple més que al Raval s’aprofita l’herència del seu passat per 
reutilitzar antics edificis donant-los un nou ús d’acord a les necessitats 
existents. El barri que fa segles acollia horts i monestirs, i que amb la revolució 
industrial es va anar omplint de fàbriques i obrers, ha pogut reinventar alguns 
d’aquests edificis per adaptar-los a les necessitats contemporànies dels 
ciutadans d’avui en dia. Alguns s’han convertit en equipaments culturals, 
d’altres en seus institucionals, administratives o centres educatius. Tota una 
xarxa per donar servei al barri i crear una sèrie de lligams entre persones i 
entitats, per impulsar la cohesió social i per fomentar la convivència veïnal. 

El projecte del nou centre esportiu, obra dels arquitectes Pere Buil i Jordi 
Fornells, consta de 6.328 m2 de sostre útil i 1.980 m2 de superfície útil exterior. 
El nou equipament està comunicat interiorment amb el poliesportiu que ja 
existia a la confluència del carrer Sant Pau amb la Rambla del Raval. D’aquesta 
manera, la totalitat del recinte, que té el seu accés principal pel carrer Sant 
Oleguer, passa a ser un sol centre destinat a esdevenir la primera referència de 
la pràctica esportiva al barri del Raval. 

L’element central del nou complex esportiu és una piscina coberta de 25 metres 
de llarg per 16 d’ample, la qual es complementa amb una altra piscina de 
dimensions més reduïdes (12,5 x 6 m) destinada a l’ hidromassatge. 
L’equipament compta també, repartit en tres nivells, amb una àrea de fitness, 
una terrassa-solàrium, un espai destinat a bar, i dues zones de vestidors. 

Un dels elements de més atractiu del nou centre esportiu és el tancament per la 
banda dels Jardins de Sant Pau, on han quedat alineades les façanes del 
poliesportiu que ja existia i de la nova instal�lació. L’espai central de banys, on 
hi ha la piscina gran i la d’hidromassatge queda tancat per una gran vidriera 
que possibilita l’entrada de llum natural i integra el paisatge urbà exterior al 
recinte, ja que el fa visible des del mateix interior de la piscina. 

El nou complex poliesportiu de Can Ricart ha de convertir-se en els anys en un 
punt de referència per al barri. Ha de ser un espai, per a la pràctica de l’esport, 
que revitalitzi el barri, i atregui gent tant del Raval com de la resta de la ciutat. 
D’aquesta manera es  resol una de les primeres mancances al barri com són els 
equipaments esportius.  

 

 

• La Biblioteca de Catalunya. 

La Biblioteca de Catalunya va ser fundada a l’any 1907 com a biblioteca de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Al 1914, la Mancomunitat de Catalunya la convertí 
en una biblioteca de recerca i de conservació del patrimoni bibliogràfic català. 
No va ser fins a l’any 1931 que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la cessió 
de l’antic Hospital de la Santa Creu com a seu de la Biblioteca de Catalunya. 
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Amb la Llei de biblioteques aprovada pel Parlament l’any 1981, la Biblioteca de 
Catalunya esdevení la biblioteca nacional de Catalunya, amb el que se li otorgà 
la recepció, conservació i difusió del Dipòsit Legal de Catalunya. 

 

 
Foto 23. Porta d’entrada a l’antic Hospital de Santa Creu,  
espai ocupat per la Biblioteca de Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

La nova institució té la missió de vetllar per la conservació i difusió del 
patrimoni bibliogràfic, i mantenir la condició de centre de consulta i recerca 
científica de caràcter universal. 

La Biblioteca de Catalunya, d’ençà de la creació com a organisme autònom per 
llei, ha hagut de fer un gran esforç per tal d’adequar-se a les tasques 
encomanades. Ha calgut fer remodelacions a l’antic Hospital de Santa Creu. La 
remodelació, finalitzada l’any 1994, va tenir un cost total de 8 milions d’euros 
finançats pel Departament de Cultura de la Generalitat. Es tenia la intenció de 
restaurar els interiors i cobertes de l’edifici, i convertir les sales en espais 
flexibles dotades d’equipament per a la consulta i investigació, en el marc d’un 
projecte global de reorganització de les funcions, objectius, recursos i 
instal�lacions de la biblioteca. 

En la segona fase de remodelació, a l’any 1995, es va construir un nou dipòsit 
subterrani de cinc plantes, per tal d’emmagatzemar els nous recursos 
bibliogràfics que anaven arribant.  

La tercera fase de les obres, encara en discussió, consistirien en la demolició 
dels edificis adjacents a la plaça de la Gardunya, i en la recuperació de la zona 
de l’Hospital de Santa Creu actualment ocupada per l’escola Massana. 
Actualment, la Biblioteca que té una superfície aproximada de 15.000 m2, amb 
la seva futura ampliació és guanyaria un total de 1.680 m2.  
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Aquest increment d’espai permetria la reubicació del personal de la Biblioteca 
que actualment treballa a la seu del carrer Villaroel. A més, la reagrupació de la 
major part del personal de la Biblioteca en un sol edifici serviria per millorar els 
fluxos i processos de treball, traduïnt-se, en definitiva, en un millor servei als 
usuaris. 

La Biblioteca de Catalunya ha exercit diferents funcions al llarg de la seva 
història, condicionada sovint pel context i la infraestructura bibliotecària 
existent al país. Durant força anys, va actuar com a biblioteca pública i 
universitària en funcions substitutòries. 

Els serveis bibliotecaris a Catalunya, especialment als àmbits de biblioteca 
pública i universitària, han experimentat una millora progressiva, que va 
permetre als anys 90 a la Biblioteca de Catalunya, consolidar el seu paper com 
a biblioteca nacional. L’assumpció d’aquest status va comportar, però, un 
descens del nombre d’usuaris presencials de la biblioteca que encara es 
produeix.  

Per tal de solventar aquest problema, durant aquests últims anys ha augmentat 
i millorat la seva oferta en activitats culturals i serveis, motiu pel qual si bé ha 
perdut usuaris presencials en tant que biblioteca, ha mantingut o incrementat 
els usuaris d’activitats culturals i l’ús de les seves col�leccions i serveis remots. 
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Gràfic 25. Usuaris presencials a la Biblioteca de Catalunya (1997-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir dels Anuaris Estadístics de la ciutat de Barcelona 1998-2007. 
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.


