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RESUM
Actualment a la ciutat de Barcelona i en concret en un dels seus emplaçaments històrics, la
Plaça de les Glòries, s’està produint una interessant transformació urbanística, que finalment,
ha de dotar aquest espai urbà d’una nova centralitat.
Aquesta tesina té com objectiu analitzar com la Modificació del Pla General Metropolità (1976)
a l’entorn de la Plaça de les Glòries es materialitzarà en una transformació de la Plaça que l’ha
de portar de l’antic node viari que havia estat fins ara; cap a un nou node de centralitat que
dinamitzarà, a diferents nivells, la reconversió profunda del sector llevant de la ciutat.
Per això s’han analitzat des d’una vessant històrica els diferents impactes urbanístics, sobre la
mobilitat, sobre l’entorn social i econòmic, que la Plaça ha produït a través de les seves
diferents formes i funcions. Aquests impactes es contrasten amb les oportunitats que s’obren
en aquest procés iniciat amb la Modificació del PGM76.
El treball parteix d’una recopilació inicial de la documentació referent als diferents processos de
planificació urbana que ha deixat petja sobre la Plaça, així com aquells específics
corresponents a la concreció de la mateixa. El Projecte de Reforma i Eixample de Barcelona de
l’any 1859 d’Ildefons Cerdà planteja una estructura de creixement excèntrica respecte a
l’estructura existent, que suposa desplaçar el centre de gravetat de la ciutat cap a la Plaça de
les Glòries, d’on neixen les tres grans artèries viaries que travessen la ciutat: la Gran Via, la
Diagonal i la Meridiana. Aquesta posició de centralitat ha estat revalidada per les posteriors
revisions de la planificació municipal.
No obstant les dinàmiques d’ocupació del sòl no corresponen amb la concreció d’allò planificat.
El procés de fragmentació urbana ocorregut a la segona meitat del s. XX i associat a l’eclosió
de l’automòbil determinaria la seva materialització inicial com a node de comunicacions
d’escala intermunicipal.
El present estudi contempla com la Plaça ha contribuït, després de la seva reforma de 1992, a
la millora de l’accessibilitat i integració urbana de la perifèria fins al Besòs. Por contra, la Plaça
acreixeria el seu desencontre amb la realitat social del seu entorn, en profunda transformació
en virtut dels processos de revalorització urbana desenvolupats amb motiu de la celebració
dels Jocs Olímpics.
S’analitzen aquests processos de transformació que tindran el seu màxim exponent en el
projecte Barcelona 22@ que busca reconvertir el Poblenou en una plataforma científica,
tecnològica i cultural que permeti posicionar Barcelona com una de les ciutats més dinàmiques
i innovadores en l’àmbit internacional.
La profunda renovació urbana, econòmica i social d’aquest sector, requereix de la Plaça de les
Glòries com a referència i imatge visible d’una nova concepció de l’espai i l’economia.
Aquest estudi permet concloure que l’actual procés obert amb la Modificació del Pla General
Metropolità a la Plaça de les Glòries i el seu entorn, assenta les bases que permetran convertir
la Plaça en un enclau central per a la ciutat de Barcelona, símbol de la nova economia, i
confluència d’un entorn reinventat. Si bé com a procés urbà complex i en execució haurà de
salvar riscos i amenaces que podrien allunyar-lo una vegada més d’aquest antic propòsit altra
vegada plantejat.
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RESUMEN
Actualmente en la ciudad de Barcelona y en concreto en uno de sus emplazamientos
históricos, la Plaza de les Glorias, se está produciendo una interesante transformación
urbanística, que finalmente, debe dotar este espacio urbano de una nueva centralidad.
Esta tesina tiene como objetivo analizar como la Modificación del Plan General Metropolitano
(1976) en el entorno de la Plaza de les Glorias se materializará en una transformación de la
Plaza que la debe llevar del antiguo nodo viario que había sido hasta ahora; hacia un nuevo
nodo de centralidad que dinamizará, a distintos niveles, la reconversión profunda del sector
levante de la ciudad.
Para ello se han analizado desde una perspectiva histórica los distintos impactos urbanísticos,
sobre la movilidad, sobre el entorno social y económico, que la Plaza ha producido a través de
sus distintas formas y funciones. Estos impactos se contrastan con las oportunidades que se
abren en este proceso iniciado con la Modificación del PGM76.
El trabajo parte de una recopilación inicial de la documentación referente a los distintos
procesos de planificación urbana que han dejado huella sobre la Plaza, así como aquellos
específicos correspondientes a la concreción de la misma. El Proyecto de Reforma y Ensanche
de Barcelona del año 1859 de Ildefons Cerdà plantea una estructura de crecimiento excéntrica
respecto a la estructura existente, que supone el desplazar el centro de gravedad de la ciudad
hacia la Plaza de les Glorias, de donde nacen las tres grandes arterias viarias que atraviesan la
ciudad: la Gran Vía, la Diagonal y la Meridiana. Esta posición de centralidad ha sido revalidada
por las posteriores revisiones de la planificación municipal.
No obstante las dinámicas de ocupación del suelo no corresponden con la concreción de lo
planificado. El proceso de fragmentación urbana ocurrido en la segunda mitad del s. XX y
asociado a la eclosión del automóvil determinaría su materialización inicial como nodo de
comunicaciones de escala intermunicipal.
El presente estudio contempla como la Plaza ha contribuido, tras su reforma de 1992, a la
mejora de la accesibilidad e integración urbana de la periferia hasta el Besós. Por contra, la
Plaza acrecentaría su desencuentro con la realidad social de su entorno, en profunda
transformación en virtud de los procesos de revalorización urbana desarrollados con motivo de
la celebración de los Juegos Olímpicos.
Se analizan estos procesos de transformación que tendrán su máximo exponente en el
proyecto Barcelona 22@ que busca reconvertir el Poblenou en una plataforma científica,
tecnológica y cultural que permita posicionar Barcelona como una de las ciudades más
dinámicas y innovadoras en el ámbito internacional.
La profunda renovación urbana, económica y social de este sector, requiere de la Plaza de las
Glorias como referencia e imagen visible de una nueva concepción del espacio y la economía.
Este estudio permite concluir que el actual proceso abierto con la Modificación del Plan General
Metropolitano en la Plaza de las Glorias y su entorno, asienta las bases que permitirán
convertir la Plaza en un enclave central para la ciudad de Barcelona, símbolo de la nueva
economía, y confluencia de un entorno reinventado. Si bien como proceso urbano complejo y
en ejecución deberá salvar riesgos y amenazas que lo pudieran alejar una vez más de este
antiguo propósito de nuevo planteado.
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ABSTRACT
Nowadays, in Barcelona’s city and specifically in one of their one historic sectors, the “Plaça de
les Glòries”, is occurring an interesting urban transformation, which finally it has to give a new
centrality to this urban place.
This study has the aim of analyze how the Modification of General Metropolitan Plane (1976) to
“Plaça de les Glòries” environment and it will materialize in a transformation of the square that
came of the old node road which it had been there since now; it will be a new centrality node
that it will dynamism, a different levels, the deep reconversion of de this sector of the city.
For this reason, different urban impacts have been studied. They are about the mobility and the
social and economic environment, that de square has produced through different forms and
functions that it has. These impacts are contrasted with the opportunities that it will open in this
process based on the Modification on PGM76.
The project is based in an initial recompilation of the documentation relating to different
processes of urban planification with impact on the square, like another specifics processes
correspondent at the concretion of the square. The Reform and Eixample Project of Barcelona,
executed at 1859 by Ildefons Cerdà, it is based on an eccentric structure of growth opposed to
the existing structure. For these reason, it means to move the city’s centre of gravity to Glòries
square, where born the three big arterial roads that cross the city: Gran Via, Diagonal and
Meridiana. This centrality position has been revalidated by the subsequent revisions of the
municipal planning.
However, the dynamics of land use aren’t the same as what has been planned. The urban
fragmentations process of the second half of XX century and associated with the appearance of
the car, would determine its initial materialization like a communications inter-municipality node.
The study introduces how the square has contributed, after its reform in 1992, to improve
accessibility and urban integration of the periphery to Besòs. However, the square would grown
with its mismatch, with the social reality of its environment, a deep transformation because of
de urban upgrading processes that they has been developed for the celebration of the Olympic
Games.
This transformation processes are analyzed and they will have its maximum exponent in the
project Barcelona 22@ that it search the conversion of Poblenou in a scientific, technologic and
cultural platform which allows positioning Barcelona like one of the most dynamic and
innovative city in the international level.
This deep urban, economical and social renewal of this sector, requires that “Plaça de les
Glòries” will be a reference and a visible image of a new conception of the space and the
economy.
This study give the conclusion that the actual open process with the modification of the General
Metropolitan Plane of the Glories’ Square and its environment laid the groundwork that may
convert the square in a central point for the Barcelona’s city, a symbol of the new economy, and
a confluence on a reinvented site. It is an urban complex process and, as usual, its execution
will encounter risks and threats that can go out once more of this old purpose again raised.

Al meu Pare.

Vull agrair l’ajuda i la proximitat que
he rebut durant la realització
d’aquesta tesina per part de la meva
tutora, la professora Míriam Villares
Junyent.
Als meus amics, gràcies per les frases
càlides en el moment necessari.
I especialment, agraeixo a la meva
família els ànims que m’ha donat i la
confiança que sempre han dipositat
en mi. L’infinit suport del meu
company.

La Plaça de les Glòries una nova forma, una nova oportunitat…?

ÍNDEX
I.‐ INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS………………………………………………………………………………….……………3
I.1.‐INTRODUCCIÓ…………………………………………………………………………………………………………..3
I.2.‐OBJECTIUS……………………………………………….……………………………………………………………….4
I.3.‐ABAST I METODOLOGIA……………………………………………………………………………………………5

II.‐ LA PLAÇA: EVOLUCIÓ URBANA……………………………………………………………………………..…………7
II.1.‐LA PLAÇA: L’ESPAI URBÀ……………………………………………………………………………….…………7
II.1.1.‐ BREU EVOUCIÓ HISTÒRICA DE “LA PLAÇA”.………………..…………….……………7
II.2.‐ LA PROPOSTA D’ILDEFONS CERDÀ…………………………………………………………………………12
II.2.1.‐ LA FIGURA DE CERDÀ……………………………………………………………………………12
II.2.2.‐ L’OBRA DE CERDÀ……….………………………………………………………………………..14
II.3.‐ ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES)………………………………….…16
II.3.1.‐ ANTECEDENTS HISTÒRICS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES………………………16
II.3.2.‐ LA PLAÇA DE LES GLÒRIES EN EL MARC DELS PLANS URBANÍSTICS
DE LA 2ª DEL MEITAT DEL S.XX...………..…………………………………….……….21
II.3.3.‐ PUNT DE PARTIDA DE L’ESTAT ACTUAL…………………………………………………25
II.3.4.‐ ELS NOUS PLANEJAMENTS, LA NOVA CONFIGURACIÓ DE LA PLAÇA
DE LES GLÒRIES……………………………………………………………………………..….28

III. – LA PLAÇA COM A VERTEBRADORA DE MOBILITAT……………………………………………………….31
III.1.‐ LA PLAÇA, EL NODE VIARI……………………………………………………………….……………………31
III.2.‐ XARXA VIÀRIA ACTUAL…………………………………………………………………………………………32
III.3.‐ XARXA VIÀRIA FUTURA…………………………………………………………………………………………37
III.4.‐ TRANSPORT PRIVAT: OFERTA D’APARCAMENT…………………………………………………….45
III.5.‐ TRANSPORT PÚBLIC……….…………………………………………………………………………………….46
III.5.1.‐ TRANSPORT PÚBLIC COL∙LECTIU ACTUAL……………………………………….……46
III.5.2.‐ TRANSPORT PÚBLIC COL∙LECTIU FUTUR………………………………………………51
III.6.‐ XARXA DE CARRILS BICI………………………………………………………………………………….....…53
III.7.‐ XARXA DE VIANANTS……………………………………………………………………………………………55
III.8.‐ LA PLAÇA, NODE INTERMODAL…………………………………………………………………………….57

IV.‐ LA PLAÇA COM A CONFLUÈNCIA DE L’ENTORN……………………………………………………………..59
IV.1.‐ EL DISTRICTE DE SANT MARTÍ………………………………………………………………………………59
IV.1.1.‐ SITUACIÓ DEL DISTRICTE…………………………………………………………………..…59
IV.1.2.‐ HISTÒRIA DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, EL GRAN CENTRE
INSUDTRIAL DE L’ESPANYA DEL SEGLE XIX…………………………………………59
IV.1.3.‐ AFECTACIÓ DEL PLA CERDÀ A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS………………60
IV.1.4.‐ TERRITORIS I BARRIS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ……………………….…62
IV.1.5.‐ ELS BARRIS DE SANT MARTÍ EN RELACIÓ A LA PLAÇA………………………….64
IV.1.6.‐ FLUXOS ABSORBITS DE L’ENTORN INTERURBÀ……………………………………65
IV.2.‐ EL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE (DRETA DE L’EIXAMPLE)…………………………...67
IV.2.1.‐ SITUACIÓ DEL DISTRICTE…………………………………………………………………..…67
IV.2.2.‐ HISTÒRIA DE L’EIXAMPLE…………………………………………………………………….67
IV.2.2.‐ EL TERRITORI I ELS BARRIS EN RELACIÓ A LA PLAÇA………………………….…70
IV.3.‐ EL PRESENT DELS BARRIS: DADES ECONÒMIQUES I SOCIALS……………………………….72
IV.3.1.‐ ANÀLISI DE SUPERFÍCIE I POBLACIÓ…………………………………………………….72
IV.3.2.‐ ANÀLISI ECONÒMICA…………………………………………………………………………..74
IV.3.3.‐ ANÀLISI INMOBILIÀRIA I D’HABITATGES………………………………………………76
IV.3.4.‐ INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL…………………………………….76
IV.4.‐ ALTRES PROJECTES A L’ENTORN DE LA PLAÇA……………………………………………………..78
IV.4.1.‐ SEMICOBERTURA DE LA GRAN VIA NORD……………………………………………78
IV.4.2.‐ ELS ENCANTS VELLS…………………………………………………………………………….88
IV.4.3.‐ TRANSFORMACIÓ GLOBAL DEL SECTOR LLEVANT DE LA CIUTAT…………92

1

La Plaça de les Glòries una nova forma, una nova oportunitat…?

V.‐ LA PLAÇA I LA SEVA FORMA FÍSICA……………………………………………………………..…………………94
V.1.‐ PUNT DE PARTIDA: INICI DE LA TRANSFORMACIÓ……………………………………………………94
V.2.‐ LA NOVA CONFIGURACIÓ………………………………………………………………………………………..94
V.3.‐ OBJECTIUS URBANÍSTICS, ECONÒMICS, POLÍTICS I SOCIALS…………………………………….96
V.4.‐ DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ACTUAL…………………………………………………………………………97
V.4.1.‐ TRANSFORMACIÓ INFRAESTRUCTURAL……..……………………………………………97
V.4.2.‐ DEFINICIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA…………………………………………………99
V.4.3.‐ ELS EQUIPAMENTS I ELS EDIFICIS PROTEGITS………………………………………….99
V.4.4.‐ LES ZONES VERDES………………………………………………………………………………..102
V.5.‐ LA DEMOLICIÓ DEL TAMBÓ: LA DECONSTRUCCIÓ………………………………………………….105
V.6.‐
ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM A L’ENTRON DE LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES……………………………………………………………………………………………………………110
V.7.‐ IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS…………………………………………………………………………………113
V.7.1.‐ ACTORS ECONÒMICS I POLÍTICS……………………………………………………………113
V.7.2.‐ ACTORS SOCIALS………………………………………………………………………………..…114

VI.‐ LA PLAÇA COM A DINAMITZADORA ECONÒMICA……………………………………………………….116
VI.1.‐

CAP A LA CENTRALITAT ECONÒMICA: PROCÉS EVOLUTIU DE
“COLONITZACIÓ”…………………………………………………………………………………………..116
VI.1.1.‐ EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA A BARCELONA……………………119
VI.1.2.‐ BARCELONA: CIUTAT COMERCIAL……………………………………………………..121
VI.1.3.‐ DEL COMERÇ A LA INDUSTRIALITZACIÓ TÈXTIL………………………………….122
VI.2.‐ GLÒRIES: CENTRE DE LA NOVA ECONOMIA……………………………………………………….132
VI.2.1.‐ POSICIÓ ESTRATÈGICA DE LA PLAÇA DINS LA CIUTAT………………………..133
VI.2.2.‐ TRANSFORMACIÓ GLOBAL DEL SECTOR LLEVANT DE LA CIUTAT…….…135

VII.‐ DISCUSSIÓ TRANSVERSAL………………………………………………………………………………………….159
VIII.‐ CONCLUSIONS I LÍNIES DE RECERCA FUTURES……………………..……………………………………170
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………..172
ÍNDEX DE FIGURES……………………………………………………………………………………………………………174
ÍNDEX DE TAULES……………………………………………………………………………………………………..………177

2

La Plaça de les Glòries una nova forma, una nova oportunitat…?

I.

I.1.-

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

INTRODUCCIÓ
Actualment a la ciutat de Barcelona i en concret en un dels seus sectors històrics, la

Plaça de les Glòries, s’està produint una interessant transformació urbanística, que finalment,
ha de dotar aquest espai urbà d’una nova centralitat. La principal intervenció que s’ha de
desenvolupar és la renovació de la forma de la pròpia plaça amb l’enderrocament de l’anella
elevada i amb una nova distribució de la vialitat.
Es tracta d’una transformació catalitzada des de les administracions que pren forma en
la reforma del districte de Sant Martí, en la que la Plaça de les Glòries ha de convertir-se en
referència i, fins i tot, símbol de la nova economia, basada en les activitats intensives en
coneixement, amb la que Barcelona busca posicionar-se com a referent internacional.
Així, la Plaça de les Glòries, ha d’ocupar el paper de centralitat urbana que li fou
assignat en base a l’estructura disposada en el Pla Cerdà, fa ara 150 anys i revalidat en els
processos de planificació urbana posteriors. Això és possible gràcies, en gran mesura, al
procés de revalorització de la ciutat central i construïda que va veure els seus primers passos
en les transformacions urbanes amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. És en
aquest procés en el que la Plaça de les Glòries, en les seves diferents fases i funcionalitats, va
jugar un paper decisiu facilitant la colonització de la perifèria industrial, gràcies al qual avui està
cridada a ser la imatge visible d’una nova concepció de l’espai i de l’economia.
Un dels canvis més evidents, en aquest entorn urbà, fa poc que s’ha produït amb el
semirecobriment de la Gran Via des de la Plaça de les Glòries cap a la sortida nord de la ciutat,
actuació que ja ha causat transformacions en les condicions urbanes i de vida en aquesta
banda de la ciutat.
Tot i que des de fa més d’una dècada s’ha dotat aquest espai dels principals edificis
d’equipaments públics i privats de la nostra capital (Auditori, Teatre Nacional de Catalunya,
Arxiu Nacional de Catalunya, Torre AGBAR,...), i està en ple procés d’expansió la conversió del
seu entorn en el districte tecnològic del 22@, encara manquen moltes fases en aquesta
transformació global que ha de portar a la Plaça de les Glòries i la seva nova forma a esdevenir
un indret neuràlgic dins de l’estructura compacta de la ciutat.
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I.2.-

OBJECTIUS
Aquesta tesina té com objectiu principal analitzar en les seves vessants

urbanístiques, sociològiques i econòmiques, com la Modificació del Pla General Metropolità
a l’entorn de la Plaça de les Glòries es materialitzarà en una transformació de la Plaça que
l’ha de portar de l’antic node viari que havia estat fins ara; cap a un nou node de centralitat
que dinamitzarà, a diferents nivells, la reconversió profunda del sector llevant de la ciutat.

Entre els objectius específics d’aquest treball cal citar els següents:
•

Anàlisi de l’encaix de la Plaça de les Glòries en els successius processos de
planificació urbana de Barcelona des del Pla Cerdà.

•

Descripció dels processos de transformació de la Plaça i del seu entorn.

•

Aproximació a l’àmbit físic, històric i social dels barris en els que conflueix
i interacciona la Plaça.

•

Caracterització de la funció vertebradora de mobilitat, a l’àmbit urbà i
interurbà, de la Plaça en les seves fases de desenvolupament.

•

Anàlisi del nou projecte de remodelació de la Plaça i identificació dels seus
aspectes claus que la configuren com espai singular i al capdavant de la
nova centralitat.

•

Descripció del procés de transformació econòmica a l’entorn de la Plaça,
en especial en el districte de Sant Martí, i caracterització del seu paper com a
catalitzadora del procés.
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I.3.-

ABAST I METODOLOGIA

L’estudi parteix de l’anàlisi de la planificació urbana iniciat pel Projecte de Reforma i
Eixample de la ciutat de Barcelona, redactat per l’enginyer Ildefons Cerdà l’any 1859 i del paper
assignat a la plaça en la seva estructura urbana.
Aborda el seu procés de transformació fins a la nova forma prevista pel nou projecte
d’urbanització des d’una triple perspectiva: urbanística, social i econòmica.
Prèviament a l’inici de la redacció del treball es va realitzar una tasca de recopilació de
documentació de les fonts dels diferents agents implicats en els processos de planificació
urbana de la plaça, podent-ne destacar les següents tasques:
•

Anàlisi del Projecte de Reforma i Eixample de la ciutat de Barcelona. Pla Cerdà de 1859.

•

Anàlisi del Pla General Metropolità de 1976.

•

Anàlisi de la Modificació del Pla General Metropolità de 1976, l’any 1999, que inclou la
Plaça de les Glòries i el seu entorn.

•

Anàlisi d’altres fonts documentals, estadístiques i bibliogràfiques, en especial de
l’Ajuntament de Barcelona, departaments d’Estadísictca i d’Urbanisme, el DPTOP, l’IAE
(Institut d’Anàlisi Econòmica), diverses revistes d’Enginyeria Civil i d’Urbanisme, etc.

El treball s’estructura en cinc capítols centrals diferenciats i tanmateix molt entrelligats
que ajuden a donar els diferents enfocs necessaris per assolir l’objectiu principal de la tesina.
La intensió dels diferents capítols permet diferenciar en dos nivells, per una banda un
nivell descriptiu, que representa el primer capítol, i per l’altra la aprofundiment en l’anàlisi dels
impactes associats a la Plaça i la seva evolució com a realitat urbana. Aquests impactes
analitzats són:
•
•
•
•

Impactes urbanístics, arquitectònics i ambientals.
Impactes sobre la mobilitat.
Impactes sobre l’entorn social.
Impactes econòmics.

El contingut desenvolupat en cadascun dels cinc capítol es descriu a continuació:
En el primer bloc La plaça: evolució urbana es descriu i s’analitza, des del
planejament inicial de Cerdà fins a l’actualitat, l’evolució urbana de la plaça.
En el segon La plaça com a vertebradora de mobilitat s’aborda l’anàlisi dels
impactes de la Plaça sobre la mobilitat mitjançant l’estudi des d’una òptica de les
infraestructures del transport. I valorant-la en escales de node urbà, interurbà i la seva nova
dimensió intermodal.
A la tercera part La plaça com a confluència de l’entorn es realitza una aproximació
a l’àmbit d’estudi i a les relacions que té la plaça amb el seu entorn.
Al quart bloc La plaça i la seva forma física s’explica el projecte tècnic de l’actual
remodelació de la plaça i es relaciona amb com ha anat modificant la morfologia de la plaça
respecte a la seva forma.
Per últim, s’analitza La plaça com a dinamitzadora econòmica, com un pol d’expansió i
reconversió econòmica molt important dins la ciutat, probablement el més important.

A les conclusions es plasmen les perspectives que conformen el concepte de plaça (en
aquest cas la plaça de les Glòries) dins del teixit urbà complex d’una ciutat. Des d’aquestes
diferents escales d'anàlisi és possible entendre com una plaça és molt més que una
confluència de carrers, i especialment aquesta Plaça, que va molt més enllà en l’estructura
profunda de la concepció d’una gran ciutat en evolució com Barcelona.
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II.

LA PLAÇA: EVOLUCIÓ URBANA

II.1.- LA PLAÇA: L’ESPAI URBÀ
“La urbe auténtica supone el predominio de la plazuela, ágora o foro.
Lo mismo que se define el cañón como un agujero rodeado de acero,
fuera bastante exacto decir que la urbe es un hueco o plaza rodeado
de fachadas. El resto de la casa más allá de la fachada no es esencial
para la urbe (refresquese el lector su imagen de Atenas, de Roma).
Esto quiere decir que sólo hay urbe donde predomina lo público sobre
lo privado.”
José Ortega y Gasset (1938)

Una plaça és un espai urbà públic, ampli i descobert, en el que se solen realitzar una
gran varietat d’activitats. N’hi ha de múltiples formes i tamanys, i construïdes en totes les
èpoques, però no hi ha cap ciutat al món que no en tingui una. Per la seva rellevància i vitalitat
dins de l’estructura d’una ciutat se les considera com a “sales d’estar urbanes”.
Amb freqüència són l’element nuclear d’una població, el lloc al voltant del qual
comencen a aixecar-se les edificacions més representatives, amb el que es converteixen en
símbols del poder. Són típiques en molts pobles la plaça de l’ajuntament, la plaça de l’església i
habitualment coincideixen, o simplement es coneixen com la plaça del poble.
Les places són el centre per excel·lència de la vida urbana. En elles es concentren gran
quantitat d’activitats socials, comercials i culturals. Les funcions simbòliques, tant polítiques
com religioses són de gran importància en aquests espais, i són elegides per a realitzar-hi
celebracions, manifestacions, etc. Sovint són escollides per a aixecar en elles monuments
commemoratius o estàtues, ja que són espais singulars i adequats per als mecanismes de
manteniment de la memòria històrica. A més, al ser llocs de trobament, alberguen activitats
lúdiques i festives: festes, jocs, espectacles, esports, mercats o qualsevol acte públic
imaginable. La funció econòmica (plaça de mercat) respon a la vitalitat de les transaccions
espontànies, però també les fan ser objecte d’especial atenció i control pels poders públics.
Una altra funció significativa és la militar, que està en l’origen de moltes ciutats. El
terme plaça en llenguatge castrense, és equivalent a ciutat, i està en moltes expressions
convencionals (assentar plaça, manant en plaça, plaça forta, etc.).

II.1.1. Breu evolució històrica de “la plaça”
Des dels orígens la plaça ha constituït un òrgan biològic de la ciutat, incorporant a la
vida de la comunitat com el seu espai més convocant. Des de que en la prehistòria, les tribus
s’agruparen en cercle, l’espai central va començar a complir la funció d’escenari de la vida
comunitària. Molt després s’incorporava a la plaça una activitat principal, el mercat. Els seus
símbols van ser la font d’aigua, i el monument. La plaça va funcionar, sempre com a pati urbà i
atri dels edificis més representatius de la comunitat.
El disseny de la ciutat clàssica grecoromana, que valorava especialment la dimensió
pública de la vida urbana, concedia una importància central a l’àgora (grega) o al fòrum (romà),
on se centralitzava l’activitat comercial, judicial, política i religiosa. En el cas de les ciutats que
7
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han sorgit d’un campament romà, encara es reconeix la seva presència en el punto de
confluència de les dues vies principals (cardo i decumanus), com és el cas de Barcelona.

Figura II-1-1.- Plànol de l’estructura de Barcino. Planta de la ciutat emmurallada, s.IV.
Font: Universitat Pompeu Fabra.

Altres civilitzacions antigues desenvoluparen els seus propis models, especialment
Xina, on es desenvolupa la Ciutat Prohibida amb la seva estructura protocol·lària de successius
palaus davant els que s’obren gegantescos patis amb una impressionant escenografia,
adequada a la seva formació social històrica (el despotisme oriental).
En canvi, els pobles denominats bàrbars per les civilitzacions mediterrànies, no
desenvoluparen un concepte similar ni de ciutat ni d’espai públic, i de fet, els autors clàssics
que descriuen el seu urbanisme destaquen la seva condició poc comunitària en aquest aspecte
(sense traçat de carrers o espais públics, juxtaposen les cases espontàniament en un espai
aparentment desorganitzat). Lògicament, aquesta visió carregada de prejudicis (que en bona
mesura ha estat heretada per la historiografia), deprecia la diferent relació amb la naturalesa
d’altres cultures, com la germànica o la celta.
La ciutat medieval europea desenvolupa una trama urbana més tancada, sobretot les
d’influència islàmica, però són habituals els espais "de respecte" davant de les catedrals o
esglésies principals, així com els palaus o ajuntaments. Les dimensions d’aquestes places no
tenen perquè ser petites. La major d’Europa, la plaça del mercat de Cracòvia, té 40.000 metres
quadrats.
A les ciutats medievals no abundaven les referències a les places fins a ben entrats els
segles XIV i XV, en que el municipi medieval, almenys a Espanya, va adquirint carta de
naturalesa. Pel que només alguns dels espais a mode d’atris d’algun edifici singular, església,
catedral o palau podrien rebre tal nom. A les ciutats musulmanes en aquest mateix període, la
plaça era igualment inexistent. Només en ocasions prop de la mesquita major i al costat de
l’existent en alguns barris, solia haver-hi una plaça amb botigues. A Espanya no apareixerà la
plaça com a espai simbòlic configurat per l’arquitectura diferent de l’espai destinat a mercat o
zoco, fins que no es desenvolupi la institució municipal i serà la plaça major la plaça per
excel·lència d’aquest període. En aquests anys, serà en les ciutats estat italianes, bressol del
primer floriment mercantil i del Renaixement, on trobarem les més belles i variades mostres de
places, en paraules de Chueca Gotia:
“la plaza de San Marcos de Venecia se completa en el Renacimiento con la decisiva
contribución de Sansovino; la Armónica plaza de Pienza, que pudo servir de inspiración a la
del Campidoglio; la Plaza Farnese de Roma se traza para servir de atrio al magnífico palacio
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del mismo nombre; la de la Annunciata de Florencia es un bellísimo ejemplo de plaza
porticada; la regularidad de las construcciones se lleva al màximo en la plaza grande de
Vigevano, ciudad predilecta de Ludovico il Moro. Pero nada comparable a la plaza
Campidoglio, preparada en 1536 por Miguel Angel para la llegada de Carlos V a Roma.”
(Chueca Gotia, Fernando. Breve historia del Urbanismo. Ed. Alianza Madrid 1993. P 119).

A Europa, el creixement dels burgos fora de les muralles va suscitar l’aparició de
places de mercat. A Castella són denominades places de raval o Plaça Major la principal o
placeta les menors, i es desenvolupa simultàniament una estructura institucional de control,
establiment regulat de fires periòdiques, o d’agents permanents. El creixement dels edificis que
les rodegen produeixen el seu tancament amb arcs i porxos (Plaza Mayor de Valladolid, Plaza
Mayor de Madrid, Plaza Mayor de Salamanca, etc.). Conformaren el model que fou exportat a
les ciutats colonials com a Plaça d’Armes (les d’aquest nom de Santiago de Xile, de L’Habana,
la Plaza de Mayo de Buenos Aires, la Plaza de Bolívar de Bogotà, el Zócalo de Mèxic, etc.).
Rere el descobriment d’Amèrica començarà el període més fecund de la història de
l’urbanització en creació de noves ciutats i en totes elles la plaça serà el centre d’irradiació de
la ciutat. La primera ciutat americana traçada amb rigor i concepte geomètric és Santo
Domingo, fundada el 1496, la seguiran ja en el segle XVI, La Habana, Guatemala, Campeche i
Panamà. L’any 1573, Felip II promulga les famoses Lleis d’Índies, que poden considerar-se la
“primera legislació urbanística” que coneix el món i per la que es generalitza el model de
quadrícula per a les ciutats.
El barroc va plantejar l’obertura de perspectives grandioses, integrant arquitectura,
escultura, jardins i fonts, que tenen en Roma (San Pedro), Viena (Graben) o Madrid (Paseo del
Prado) exemples notables.
Durant el segle XVIII, la ciutat barroca serà l’hereva dels estudis teòrics del
Renaixement i durant aquest període s’incorporaran nous i innovadors elements a la ciutat com
la línia recta, la perspectiva monumental, la uniformitat en certa mesura a la edificació i la
vegetació. El jardí, els parcs i les alberedes, els museus botànics o els passejos seran alguns
dels espais més característics de la ciutat barroca. En aquest segle del despotisme il·lustrat,
també la plaça serà un dels elements més utilitzats i, a vegades, no aïlladament, sinó formant
part d’espais més complexos, concebuts com a concatenacions d’aquestes formants àmplies i
belles perspectives monumentals.
El desenvolupament de les residències reials va ser una altra de les característiques de
l’urbanisme d’aquest període i Versalles, la grandiosa creació de Lluis XIV, el seu exemple més
grandiós, marcant des de llavors la pauta a tota Europa i per descomptat totes les residències
reials i principesques franceses. Un altre tema en el que es complau l’ urbanisme francès del
gran segle serà el de la plaça monumental dedicada a servir de marc a l’estàtua d’un rei,
conjugant-se l’afany de magnificència propi de l’urbanisme barroc i el desig d’exaltar la
monarquia centralista, vèrtex de tot el sistema polític preponderant. La Place des Victories i la
Place Vendóme de Paris, obra mestra del gènere i una de les places més belles del món, seran
alguns exemples.
Amb l’urbanisme barroc la plaça adquireix el seu major nivell de monumentalitat com a
espai arquitectònic però potser no serà exagerat dir que assoleix també el seu grau més baix
de funcionalitat urbana, doncs serà a partir d’aquest moment clau de la història de l’art urbà,
que la conjugació i concentració de funcions que en la plaça venien desenvolupant-se
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comencen a escampar-se pel teixit urbà, buscant i creant espais més convenients i més
especialitzats. L’obertura de grans bulevards o vies característic de l’urbanisme barroc de finals
del segle XVIII i primers anys del segle XIX, serà un altre dels factors que empenyin en la
mateixa direcció. La creació a moltes places amb mercats i estructures fixes i permanents per a
resoldre els urgents problemes de l’abastiment de la població, l’aparició del parc, seran altres
factors que aniran relegant la plaça al paper residual que, generalment,

avui dia juga a

l’estructura urbana, havent passat del centre de l’activitat urbana i petit cor de la ciutat, a
centre, a l’actualitat, d’estança, de repòs i d’inactivitat urbana, malgrat en relatives i contades
ocasions.
A partir de la Revolució Industrial i al llarg del segle XIX es podria afirmar que l’element
urbà plaça desapareix del camp de les realitzacions urbanes per a anar essent substituït per
conceptes i termes com espai lliure o zona verda. Per altra banda, com a conseqüència del
tràfic rodat, de l’aparició i generalització de nous tipus de vehicles i mitjans de locomoció,
moltes places aniran perdent el seu caràcter per anar adquirint el d’espais destinats a resoldre
problemes de tràfic rodat, canviant la seva funció, el seu aspecte i, en alguns casos, fins i tot la
seva denominació per la de glorietes. En anglès inclús existeixen tres noms diferents per a la
plaça: place, square i circus, que es corresponen amb tres realitats ben diferenciades. També
hi contribuirà l’aparició al llarg del segle XIX de noves tipologies edificatòries que incorporaven
un cert buidament urbà, amb la creació d’espais lliures interiors a l’illa, tendència que va arribar
ja en el segle XX, a l’exacerbació amb la desaparició de l’espai urbà tradicional basat durant
segles en el carrer corredor, l’illa i la plaça.
Els eixamples urbans del segle XIX (per a Espanya els d’Ildefons Cerdà a Barcelona i
Carlos María de Castro a Madrid) i l’expansió en superfície de la ciutat permeteren el
desenvolupament de trames obertes amb la presència de places de molt diversos tipus. El
disseny específic de places passa a constituir matèria pròpia, en paral·lel a la constitució formal
de la professió d’arquitecte paisatgista (Law Olmsted en els espais lliures de Boston i Nova
York). La funció de mercat, en canvi, es va veure reglamentada pel nou ideal higienista cap al
mercat tancat. Simultàniament, apareix la necessitat d’aïllar espais verds d’ús públic, bé en
grans superfícies, com a boscos urbans, bé acomodats a les dimensions habituals de les
places, que es converteixen en espais enjardinats.
El segle XX, amb la revolució del transport urbà (que porta l’ús de l’automòbil) va fer de
la funció viària una de les essencials d’aquests espais, mentre que, per altra banda, la
saturació del tràfic i l’estacionament va portar com a una de les solucions la peatonalització de
molts d’ells des de finals d’aquest segle. Una altra qüestió que a vegades ha desfermat la
polèmica és la revalorització del solat clàssic (llamborda) front al sòl vegetal dels espais
enjardinats o a l’asfalt dels vials, en un concepte que ha rebut el nom de plaça dura (Plaza de
Dalí, a Madrid).
Per a algun autor, les reflexions de l’urbanisme més recent (la postmodernitat, el
deconstructivisme), parteixen del desdibuixament de la diferència entre plaça i carrer
conseqüència de l’arquitectura de bloc obert propugnada pel Moviment Modern i el
funcionalisme, com explica Blanca Cia a El País (01/08/2006).
La contemplació des de la distància de les conegudes propostes d’alguns urbanistes,
amb la seva tendència a la sobrecàrrega figurativa i simbòlica, així com a la seva comparació
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amb exemples anteriors i posteriors, des dels "centres cívics" fins a les "places dures" i
minimalistes

de

la

Barcelona

olímpica,

passant

per

les

propostes

ambientalistes

norteamericanes, posa de manifest els límits del disseny com a eina generadora d’identitat
cívica i permet constatar que l’espai públic segueix essent una assignatura pendent i un repte
per a l’urbanisme contemporani.

Malgrat tot, quan aquest espai urbà es trobava a prop de la desaparició, apareixen
formes urbanes noves que incorporen amplis espais lliures rodejats per l’edificació que intenten
recuperar el concepte de plaça. El cas més espectacular potser sigui el de la Defense a París,
que al seu interior de la superilla rodejada d’altíssimes edificacions crea un ampli espai central
o gran plaça central amb diferents nivells, rodejat de recollides placetes, o el cas de la superilla
d’Azca a Madrid, que fa pensar que la plaça i la ciutat seguiran marxant juntes per la història,
doncs encara quan la plaça hagi perdut moltes de les seves funcions tradicionals, com diu
Bonet Correa:
“el valor simbólico y la memoria de la ciudad se concentran siempre en la plaza”.
(Bonet Correa, Antonio. Las claves del urbanismo. Ed. Ariel. Barcelona. 1989).

Figura II-1-2.- Vista general de la plaça Azca de Madrid.
Font: Turisme de la Comunitat de Madrid.
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II.2.- LA PROPOSTA D’ILDEFONS CERDÀ
“No se puede hacer mayor injusticia a un espíritu que clasificarlo.”
E.M.Cioran

Ens aproparem a Cerdà per entendre la seva planificació des de les seves pròpies
paraules:
"Nací en el primero tercio del siglo XIX, en una época en que la sociedad española
aún estaba unida a las antiguas tradiciones de inmovilismo, y recuerdo la honda impresión
experimentada cuando, todavía muy joven, vi por primera vez, en Barcelona, la aplicación del
vapor a las máquinas industriales. En realidad lo que me había impresionado fue la vista de
aquellos largos trenes que transportaban, antes en una dirección y después en la otra, una
gran cantidad de viajeros, de clases sociales, edad y sexo diferentes, que hacía pensar en
poblaciones enteras que iban de un lugar a otro, que cambiaban rápidamente de domicilio.
Este espectáculo, siempre grande y nuevo para mí, después de la sorpresa que me causó,
levantó mi humor a las más altas consideraciones de nivel social, sobre todo cuando noté la
dificultad con la cual todo este número de invitados inesperados entraba a través de las
estrechas puertas de la ciudad, se vertía por caminos estrechos y tortuosos y buscaba refugio
en las pobres casas de los viejos barrios. [...] no tengo ninguna duda sobre cuál será el
resultado.
La época que está naciendo generará una civilización generosa y fértil, que
transformará radicalmente la manera de ser y el funcionamiento de la sociedad [...]. Después
de haber echado una rápida ojeada sobre los grandes centros urbanos, me convencí de que
estos con sus estructuras producidas por civilizaciones casi inmovibles, oponen muchos
obstáculos a la nueva civilización que requiere espacios más vastos, una mayor libertad de
movimiento, ofreciendo una intensa actividad.
Obstáculos parecidos tendrán que ser removidos..." (Cerdà, TGU 1876).

II.2.1. La figura de Cerdà
Ildefons Cerdà (1815-1876) és un personatge singular, tant per la seva capacitat per a
elaborar una Teoria General de la Urbanització (1876), instauradora de la disciplina urbanística
moderna; com per l’oblit en el que va sucumbir la seva obra fins a dates molt recents.
Per entendre a Cerdà és necessari tenir present que la seva obra va sorgir en un
període liberal de transformació significativa de la societat espanyola del segle XIX.
Cerdà va néixer el 1815 a Centelles (Barcelona) i va morir a Caldas de Besaya
(Santander) el 1876. Durant la I Guerra Carlista (1832-1840), ell i la seva família, degut a
l’origen liberal, va haver de fugir en diverses ocasions de la seva població natal. El 1833 Cerdà
es dirigeix a Barcelona on va realitzar diversos estudis a la Junta de Comerç. Va trobar una
ciutat marcada per vagues obreres, pròpies de la incipient revolució industrial, i per unes
condicions higièniques extremes, accentuades per l’epidèmia de còlera de 1834. Aquesta
situació deuria decantar el seu interès per l’estudi de la ciutat, segons explica Estapé (1971).
L’entrada dels liberals al Govern, coincideix amb l’arribada al tro d’Isabel II el 1833, va
permetre la reobertura de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Fundada el 1802
per Agustín de Betancourt a semblança de la École des Ponts et Chaussées i filla de la
revolució francesa, es va convertir en un centre de referència cultural i científica del moviment
liberal espanyol. Cerdà es trasllada a Madrid i ingressa el 1835, obtenint el títol d’Enginyer de
Camins el 1841. Aquests anys de formació marcaran profundament el seu pensament.
A l’inici de la seva trajectòria professional, Cerdà va projectar diversos traçats de
carreteres. El 1844, en un viatge al sud de França, va quedar fortament impressionat al veure
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per primera vegada el ferrocarril, quatre anys abans de la construcció de la primera línea
ferroviària espanyola (Barcelona-Mataró, 1848). Davant l’aparició d’aquest nou mitjà de
transport, que juntament amb el telègraf, estaven generant una civilització, Cerdà va tenir la
visió de que la mobilitat i les comunicacions serien els elements transformadors de les ciutats i
el territori. Després d’heretar el patrimoni familiar el 1849 va decidir donar-se de baixa del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos per a dedicar-se plenament a la construcció d’una nova
disciplina: la Ciència de la Urbanització.

Figura II-2-1.- Retrat d’Ildefons Cerdà pintat per Martí Alsina.
Font: Ateneu de Barcelona.

El 1854, en l’etapa de govern del Bieni Progressita (1854-1856), es va aprovar la
demolició de les muralles de Barcelona. L’any següent li va ser encarregat el Pla Topogràfic de
les afores de Barcelona, que va aprofitar per a presentar un primer Avantprojecte d’Eixample.
Però no va ser fins el desembre de 1858, any en que Barcelona va deixar de ser una plaça
militar, quan a Cerdà se li encarrega la redacció del Projecte de Reforma i Eixample de
Barcelona de 1859, aprovat definitivament el 1860. Més tard redacta un Avantprojecte de
Reforma Interior de Madrid, sota el títol Teoria de Vialitat Urbana (1861) on desenvolupa
teòricament la reforma de la ciutat.
Durant el període de 1860-1866 va participar activament en la urbanització de
l’Eixample: com a tècnic del Govern Civil, regidor de l’Ajuntament i director facultatiu de la
societat immobiliària El Foment de l’Eixample de Barcelona. El 1863 va redactar un
Avantprojecte de Docks de Barcelona que li va servir com a reelaboració del projecte
d’Eixample. Cerdà va desplegar tota la seva activitat tècnica i política per a portar a terme les
seves propostes urbanístiques centrades en l’Eixample de Barcelona.
L’experiència acumulada gràcies al projectes i teories anteriors el van portar a redactar
i publicar el primer tractat contemporani d’urbanisme: La Teoria General de la Urbanització
(1867), previst com a manual d’urbanisme per als eixamples de les ciutats espanyoles.
A l’etapa final de la seva vida va accentuar la seva activitat política. El 1871 va ser
elegit membre de la Diputació de Barcelona i durant la I República (1873-1874) va ser nombrat
vicepresident de la Comissió Provisional i president en funcions de la Diputació. En aquest
marc va redactar el Projecte de Comunicacions i de Divisió de la Província de Barcelona 10
Confederacions i va començar a desenvolupar la Teoria General de la Rurització que no va
acabar. Desgraciadament, amb la caiguda de la República i l’inici de la Restauració, la “figura
de Cerdà va caure en desgràcia i la seva obra en l’oblit” (A.Serratosa, 1995).
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II.2.2. L’obra de Cerdà
L’obra teòrica d’Ildefons Cerdà gira al voltant de l’aparent i simultània necessitat i
arbitrarietat de la planificació.
La magnitud, complexitat, amuntegament i novetat de certs problemes a les ciutats
industrials de mitjans del segle XIX semblava fer necessari algun tipus de planificació (el que
no vol dir que abans no n’hi hagués d’una o altra manera). Però per necessaria que aquesta li
semblés, Cerdà considerava arbitrari qualsevol pla mentre no s’estigués en condicions de
justificar el perquè de cada línia d’un plànol i de cada mesura o disposició que l’acompanyés, i
metre no es pogués assegurar que allò previst, a més de desitjable, era realitzable.
Per a poder justificar a altres els seus objectius i cada detall d’un pla fet per un individu
o equip no bastava apel·lar a l’experiència o a l’autoritat personal, sinó que es precisa una base
comú d’enteniment. (La idea de la participació popular en els plans no entrava llavors a
consideració, i més que resoldre aquest problema, el planteja a un altre nivell).
Cerdà va concebre l’esperança de que una hipotètica ciència de la urbanització podria
arraconar l’arbitrarietat d’aquesta planificació que li semblava necessària i servir de base comú
d’enteniment entre les persones i grups socials afectats per aquella, es va llençar, amb una
gran amplitud de mires, a l’intent d’assentar les seves bases i desenvolupar-les. Com que la
seva presumpta ciència naixia amb fina pràctics, va estudiar a la vegada els obstacles
econòmics, jurídics, administratius i constructius que s’oposaven a la realització de plans
inspirats en ella, i va formular després projectes que intentaven ser coherents amb aquella
ciència i salvar aquests obstacles.
En suma, impulsat per fins pràctics i per a no planificar arbitràriament, es va proposar
fundar una ciència i una tècnica de la urbanització. Al final de la seva vida estendria també el
seu ambiciós propòsit al que va anomenar rurització.

La llibertat individual, la privacitat familiar, la ventilació, el soleiament i la il·luminació
natural en totes les vivendes, la voluntat igualitària de qualitat i serveis per a tots els barris, la
ordenació dels fluxos com a components essencials en l’ús del territori van ser alguns dels
objectius de la ciutat integral. Les principals característiques d’aquella ciutat, en la “nova
civilització” resultant de la implantació del vapor, serien la mobilitat i la comunicativitat. Aquelles
idees informaren el Projecte d’Eixample de Barcelona de 1859 i construïren les bases de la
Teoria General de la Urbanització de 1863, les dues obres fonamentals d’Ildefons Cerdà, un
Enginyer de Camins dedicat plena i vitalment al urbanisme.
En el 1900 la població de Barcelona, estesa veloçment per tot l’Eixample, era tres
vegades més gran que la d’un segle abans. Superades les causes que limitaven el creixement,
aquest va cobrar un ritme vertiginós, superior al de qualsevol altra ciutat espanyola. Barcelona,
sense l’estructura formidable de l’Eixample de Cerdà, no hagués conegut aquest període de
prosperitat i auge tant inusitats. Va ser durant molts anys que se li va discutir recordant la
monotonia de les seves quadrícules o l’enorme longitud del seus carrers rectes, i especialment
en els anys setanta (o en les últimes dècades del segle passat) va ser que fer cos una frase
desgraciadament certa: “On acaba Cerdà comença el suburbi”. Després d’ell, i com a opinió
personal, poc i poc bo, s’ha fet en matèria d’ordenació urbana.
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El Pla Cerdà per a Barcelona és d'una increïble anticipació de futur. Lluny de la
grandiloqüència de Haussmann, Idelfons Cerdà va projectar una ciutat humana. D'altra banda,
ja hem recordat que ell el primer tractat sobre urbanisme que es va escriure és d’ell, Teoria
general sobre la urbanització (1876), fet que reforça la seva faceta d'anticipador.
El Pla Cerdà per a la reforma i eixample de la ciutat de Barcelona (1859), concebut com
a resposta a la problemàtica plantejada per la Revolució Industrial, no es va portar a terme
segons la concepció original del seu creador. En la realització del seu pla, Cerdà va analitzar
l'impacte del maquinisme sobre l'estructura urbana de Barcelona i les necessitats de la classe
obrera.

Figura II-2-2.- Litografia del plànol del projecte d’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà
de 1859, escala 1:10.000.
Font: Museu d’Història de la ciutat de Barcelona: 709.

El progressisme de Cerdà va ser acceptat per l'Ajuntament del 1855, però no per
l'Ajuntament del 1859. Tot i així, Cerdà va aconseguir una aprovació del seu pla per reial decret
aquell mateix any.
Les actuacions de Cerdà contra la propietat privada del sol i el no haver volgut preveure
espais polítics en la nova planificació van donar motiu a dures critiques i, al llarg de la seva
aplicació, el pla va sofrir modificacions i retalls, segons la conjuntura política de cada moment
(com ja sabem).
Més que l’indubtable valor històric, la validesa actual de les idees de Cerdà podrien
aportar, segons Soria i Puig (1979), solucions als greus i creixents problemes de les
aglomeracions urbanes, moltes d’elles immerses en un caos informe. El Projecte d’Eixample,
en realitat el projecte d’una nova ciutat, ha permès a la Barcelona cerdaniana mantenir encara
avui una qualitat excepcional, com es va començar a reconèixer universalment arrel de la
celebració dels Jocs Olímpics de 1992.
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El que ens queda de l’obra de Cerdà és un trencaclosques especialment difícil, però si
pretenem donar-lo a conèixer en la seva faceta essencial de formulador d’una ambiciosa teoría
general, no hi ha més remei que arriscar-se a armar-lo. Com fer-ho?
“En forma de proposiciones suelen expresar-se los conocimientos de las ciencias y
ofrecerlos al hombre cual adquisiciones aprovechables para uso y gasto.
La “doctrina” de un pensador es, por el contrario, lo in-expresado en sus
expresiones; y lo in-expresado se ofrece al hombre, precisamente para que, en gracia de ello,
use y gastes su ser.
Mas si quisiéramos llegar a experimentar, por de pronto, y a saber más adelante lo
in-expresado por un pensador, sea lo in-expresado de la clase que fuere, no tendremos más
remedio que darnos a repensar lo que expresado dejó.” (Heidegger, Martín. Doctrina de la
verdad según Paltón. P. 113).

En altres paraules, les proposicions de la teoria de Cerdà no les coneixem ni cal
reconstruir-les, però el volum de la seva obra accessible és suficient per a poder formar-nos
una idea de la seva “doctrina” (de lo in-expresado en sus expresiones), que ens permeti
abordar l’empresa d’ordenar tots els seus fragments en una única estructura teòrica. Sempre
que ens donem a repensar lo que expresado dejó. El que, a més, evita la temptació d’un
escolasticisme infructuós, doncs qui repensa alguna cosa de veritat, no té perquè arribar a les
mateixes conclusions que el primer pensador, ni tampoc té perquè proposar-se reivindicar-lo
costi el que costi.
És xocant que l’urbanista possiblement més important, tant en l’àmbit teòric com en el
d’aplicació pràctica, hagi estat tant desconegut. No és un cas únic a la història. Rescatar-lo de
l’oblit i contribuir, com a enginyers i planificadors del territori, a evitar els desastres en un món
cada dia més urbanitzat són el millor homenatge a Ildefons Cerdà.

II.3.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA PLAÇA (DE LES
GLÒRIES)
“Quede, pues, sentado que el espacio comprendido entre varias vías
urbanas y por ellas aislado, encierra una pequeña urbe, con todas las
cicunstancias esenciales de tal. Vamos, pues, a examinarlo en su
conjunto, considerándolo como el asentamiento de una pequeña urbe,
para pasar luego a estudiar de que manera se ha ido subdividiendo y
triturando su planta hasta formar ese conjunto complexo en que hoy lo
contemplamos.”
Ildefons Cerdà (TGU, 1976)

II.3.1. Antecedents històrics de la Plaça de les Glòries
La plaça de les Glòries ha estat centre d’interès relatiu, al llarg dels últims 150 anys, per
nombroses propostes de ordenació formal.
El gran espai urbà es va projectar per primera vegada amb el Pla d’Eixample per a
Barcelona, d’Ildefons Cerdà, l’any 1859, on es van definir clarament dues traces viàries
diagonals (Diagonal i Meridiana) que conformaven un espai central principal. Aquest espai el va
pensar com un dels grans centres de Barcelona, de forma quadrada d’uns 300x300 metres (9
hectàrees), va prendre com a directriu, però, el traçat de la línia de ferrocarril que pocs anys
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abans s’havia construït passant per aquest indret, defugint les dues traces diagonals i la
mateixa Gran Via, aquesta com a eix principal de la generació de tot l’Eixample.

El 1907 León Jaussely, va guanyar el concurs internacional convocat per l’Ajuntament
de Barcelona per al nou projecte d’eixample de la ciutat, que devia connectar la part antiga amb
els nous municipis agregats. L’anomenat Plan Jaussely preveia grans infraestructures viàries
(passejos de ronda, diagonals, passejos marítims), parcs, enllaços ferroviaris i àrees de
serveis. Realitzat només parcialment, ha inspirat tanmateix l’urbanisme barceloní des de
llavors.

Figura II-3-1.- Pla del projecte d’eixample per a Barcelona de Jaussely de 1907..
Font: Tesi Doctoral de Carme Fiol Costa, Retícules i diagonals: el Pla Jaussely
de Barcelona de 1907 i el Pla Burnham de Chicago de 1909.

Era una proposta que tenia com a objectiu l’organització formal i funcional de la ciutat
en el trànsit cap a la metròpoli. La retícula de la ciutat jerarquitza els seus carrers i introdueix
vies diagonals que permeten el seu creixement estructurat i representatiu.
Jaussely estructura les trames del pla i els teixits dels turons a partir de les vies
principals Diagonal i Meridiana amb direcció excepcional a 45º respecte a la malla.
Jaussely va projectar aquest nucli central com un nucli tipus en superlatiu, com una
suma de nuclis. Una gran estació central de viatgers i mercaderies, passant, situada en una
gran plaça a la circumval·lació de ronda (el carrer Indústria de 80 m d’amplada), assegura
l’accessibilitat ferroviària dins l’àmbit comarcal i ciutadà. La proximitat de l’estació als barris
residencials de la banda superior, la connexió a través del carrer de Lepant de 50 m d’amplada
amb el Square Central i la configuració arquitectònica de l’espai urbà de la Plaça de l’Estació
determinen un gran focus d’atracció. A prop, la nova catedral de la Sagrada Família de Gaudí
es configura com el focus espiritual. Un nou Centre Social es situa a la nova artèria diagonal
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que connecta la Plaça de l’Estació amb la cruïlla de carrers Diagonal - Passeig de Gràcia Mallorca.

Figura II-3-2.- Nucli central (“plaça Glòries”) del Pla Jaussely des de la dreta del pla de Barcelona.
Font: Tesi Doctoral de Carme Fiol Costa, Retícules i diagonals: el Pla Jaussely de Barcelona
de 1907 i el Pla Burnham de Chicago de 1909.

En la vista completa del sector dibuixada per Jaussely, la Meridiana, pràcticament en
perspectiva central, mostra la visió de la plaça de les Glòries en segon terme. La Meridiana
ampliada (125 m d’amplada i 72.000 m2 de superfície) pren protagonisme amb l’establiment del
monument del Panteón de los Catalanes, a la banda oest, flanquejat simètricament per edificis
museístics i a la banda est enfrontat a un gran edifici representatiu.
El centre de la Plaça de les Glòries no és el centre real del pla, sinó que és el Square
Central el centre del nucli administratiu.

Figura II-3-3.-Detall del nucli central (“plç. Glòries”) del Pla Jaussely des de la dreta del pla de Barcelona.
Font: Tesi Doctoral de Carme Fiol Costa, Retícules i diagonals: el Pla Jaussely de Barcelona de
1907 i el Pla Burnham de Chicago de 1909.

Amb aquestes directrius nord - sud, est - oest, defineix les diagonals de ronda que,
juntament amb les vies perpendiculars, determinen els nous nuclis connectius. Aquests
encreuaments que formen una plaça equipada són els nusos d’urbanitat de la proposta
pintoresca.
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Figura II-3-4.- Pla Jaussely, vies principals.
Font: Tesi Doctoral de Carme Fiol Costa, Retícules i diagonals: el Pla Jaussely
de Barcelona de 1907 i el Pla Burnham de Chicago de 1909.

La comparació detallada, explica Fiol Costa, de la superposició de l’esquema circulatori
sobre el plànol topogràfic ens permet veure la proposta d’obertura de nous carrers i
l’emfatització d’altres com a estructurals en l’àmbit de la ciutat o del barri. Veiem com la
intensitat de l’aranya urbana reforça el centre a la nova Plaça de les Glòries i treballa més
profusament el nou traçat de la banda dreta d’aquesta, els barris de Sant Martí i Sant Andreu,
on la construcció de la quadrícula de Cerdà no ha tingut lloc.

En 1911 es va aprovar el Plànol d’alineacions de la Plaça de les Glòries que fixava
alineacions a la delimitació de la plaça, amb petits ajustos de dimensió (10 hectàrees) i posició,
mantenint la directriu anterior, però amb una precisió que permetia la concreció de l’edificació.
La primera gran transformació formal es va produir en el Projecte rectificat de noves
alineacions i rasants de la Plaça de les Glòries, aprovat en 1951. Es va abandonar la forma
poligonal i es va introduir la circular, amb una superfície anàloga a la precedent i un radi d’uns
180 metres. El centre es va desplaçar cap a llevant, a la cruïlla de l’eix de Gran Via amb Dos de
Maig, en un punt molt aproximat a l’encreuament geomètric de Meridiana i Diagonal. D’aquesta
manera s’emfatitzava el lloc de trobada dels eixos més importants de la ciutat.
Idefons Cerdà va resoldre en els seus plantejaments moltes coses bé, bastantes de les
quals han espatllat els que l’han succeït, però el que va cuidar potser més, degut a la seva
formació, va ser la vialitat. Els seus magnífics carrers, els xamfrans, les seves vies diagonals,
etc., el van fer un precisor dels problemes de circulació que es presentarien cent anys després.
Els seus carrers eren massa bells per a aquells moments, o això van pensar alguns, i els seus
successors es van cuidar d’ocupar-los per a evitar altres molests problemes de traçat i
expropiació. I així, quan a la primera línia ferroviària existent a Barcelona es va haver d’anar
afegint-ne d’altres, es va partir de l’estació inicial o de l’emplaçament pròxim de l’estació del
Nord, es va creuar alegrement i de qualsevol manera pels terrenys que havien de ser la Plaça
de les Glòries. Per un costat, es va portar el ferrocarril de Madrid a través d’una rasa en mig de
l’àmplia Diagonal i després al carrer d’Aragó; per una altre costat, es va desenvolupar
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superficialment al llarg de la Meridiana la línia de Ribes i de Lleida, i finalment la línia de França
per Granollers, tallant en línia recta la plaça.

Figura II-3-5.- Croquis de la Plaça de les Glòries i de les vies que conflueixen en ella.
Font: Revista de Obras Públicas nº2951, 1961.

Amb motiu del centenari del ferrocarril a Espanya, es va soterrar la línia del Nord,
eliminant-ne un dels problemes. Les altres dues línies que quedaven s’hagueren pogut
projectar de manera que es deixés completament lliure la plaça de línies fèrries. Però el pla
d’execució dels enllaços és lent degut a la seva complexitat i al seu cost, i com que la ciutat no
podia esperar a tenir-los resolts, es va decidir de buscar solucions que permetien iniciar
l’urbanització mantenint les vies de ferrocarril. Aquesta circumstància va forçar, a modificar
provisionalment el pla general previst per a l’urbanització de la plaça.

En 1965 es va aprovar el Pla Parcial rectificat de la Plaça de les Glòries i la seva
zona d’influència. Es va mantenir com a referència la forma circular al voltant de la qual se
situaven les edificacions previstes en forma de blocs, però aquestes desdibuixaven totalment el
perímetre circular. La superfície tenia un perímetre difús i discontinu de difícil reconeixement.
Una precisió de la solució viària interior preveia una doble anella circular, la principal aixecada
que recollia les tres vies bàsiques i una en el terra, de diàmetre superior, en la qual es trobaven
la resta de carrers de l’Eixample que no eren tallats per interposició de l’edificació.
El PGM (Pla General Metropolità) del 1976 va incorporar la solució viària construïda a
partir de la proposta de xarxa arterial de Barcelona, que interconnectava la Gran Via amb la
Meridiana de sortida de la ciutat i la Diagonal d’entrada. Va afectar una gran dimensió de sòl i
va preveure importants solucions viàries. La plaça perdia la seva forma i es consolidava un
gran buit urbà. Les actuacions al voltant dels Jocs Olímpics del 1992 van ajustar la delimitació
meridional amb els grans equipaments culturals i es va construir la solució viària que,
paradoxalment, recuperava la idea de doble anella per a la solució viària i millorava
substancialment la qualitat dels espais públics previstos inicialment pel PGM76. No es discutia,
però, la delimitació més adient per tal que la plaça pogués assolir una integració urbana amb
façanes ben delimitades.
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II.3.2. La Plaça de les Glòries en el marc dels plans urbanístics
de la 2ª meitat del s.XX
Entre 1973 i 1976 la plaça fou urbanitzada i enjardinada segons un projecte de Joaquim
M. Casamor. L’any 1976 es va aprovar definitivament el Pla General Metropolità (PGM), que
plantejava un espai amorf encreuat per infraestructures viàries. Es preveia un potent enllaç viari
envoltat d’una gran reserva d’espais lliures inconnexes i en alguns casos residuals. El nus
recollia la vialitat arterial, a diferents nivells, en aquell moment existents: Gran Via – Gran Via,
Gran Via – Meridiana, Gran Via – Diagonal, i ho completava amb un nou traçat que connectava
Gran Via – Diagonal amb el carrer dels Escultors Claperós. A l’estructura de carrers bàsics no
es grafiava la prolongació de la Diagonal cap el Poblenou.

Figura II-3-6.- Ortofoto de la zona de les Glòries i el Besòs de l’any 1975.
Font: Revista Ingeniería y Territotio nº67, 2004.

La reserva d’espai lliure es va efectuar en el costat mar de la plaça, sobre terrenys d’ús
ferroviari existents en aquell moment (actualment coberts en bona part), lligats a l’Antiga
Estació de Vilanova i al pas per Glòries dels tres traçats del ferrocarril per la ciutat. Els límits
són els que en resulten de l’irregular trobada de la malla Cerdà amb el recinte ferroviari.
El tractament que el PGM76 fa de l’estructura viària en aquest punt és obviar la xarxa
local, tant perquè es correspon amb el criteri de dibuixar només la xarxa bàsica, com pel fet de
no fragmentar innecessàriament espais públics de gran dimensió. El PGM, a l’entorn de la
Plaça de les Glòries, tallava en 1.600 metres tots els carrers direcció mar-muntanya, entre els
carrers de Marina i Bilbao. Això va portar a la situació equívoca de no considerar gràficament
com a carrers la Meridiana en el tram meridional o la Diagonal ponent com a vials que
accedeixen a la plaça.
Com a resultat, la situació urbanística actual del carrer d’Àlaba i l’Avinguda de la
Meridiana dins de la plaça de les Glòries, en els trams més propers a l’anella viària, presenten
la paradoxa d’estar qualificats com a zona verda, encara que estan asfaltats i formen part de
l’estructura viària d’aquest important nus funcional de la ciutat. Aquesta aparent contradicció
prové en origen de la configuració urbanística del nus de Glòries en el PGM de 1976. En
aquest s’interconnectava en un nus complex a diferents nivells, com ja hem comentat, la Gran
Via amb la Meridiana i la Diagonal, aquestes dues darreres en la seva part de muntanya.
També es produïa la incorporació al sistema troncal dels carrers, de tipus local, es regulava
directament a partir de les disposicions de les Normes Urbanístiques.
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Quatre són els documents urbanístics que es van aprovar amb posterioritat al PGM del
1976 que incideixen a l’àmbit de la Modificació:
•

Pla Especial d’espais i equipaments al sector Nord- Glòries, any 1990

•

Modificació del PGM a l’àmbit illa Hispano Olivetti, any 1990

•

Pla Especial Diagonal i MPGM – Poble Nou, any 1992

•

Modificació del PGM a l’àmbit de la Plaça de les Glòries – Meridiana Sud, any
1999, essent aquest el planejament vigent amb data d’avui.

Figura II-3-7.- Evolució de la forma urbana i perímetre de la plaça.
Font: Ajuntament de Barcelona.

El Pla Especial d’espais i equipaments al sector Nord-Glòries de l’any 1990 va portar
cap a un nou projecte constructiu de la plaça de les Glòries que es va portar a terme entre 1990
i 1992 (Celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona), obra dels arquitectes Andreu Arriola,
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Gaspar García, Joan Mas i Artur Juanmartí, amb l’assessorament de l’enginyer aeronàutic
Adolf Monclús. La reforma va significar millorar la xarxa viària, creant uns viaductes (que li van
donar l’aspecte que popularment va ser batejat com el tambor) i deixant un parc al seu interior,
on es trobaven un conjunt escultòric de dotze lloses que evocaven els monuments gloriosos de
la història de Catalunya.
Concebuda com un centre de gravetat metropolità i peça clau en tots els plans de
remodelació urbanística que han succeït des del Pla cerdà el 1859, la plaça de les Glòries
seguia essent un espia residual faltat d’un projecte d’ordenació i urbanització unitari.
Aquí conflueixen les tres trames més importants de la ciutat, i és un lloc de pas de les
línies ferroviàries que travessen la ciutat, de la xarxa de metro i d’importants conduccions de
serveis urbans.

Figura II-3-8.- Sistema viari projectat per a la Barcelona ’92 de la zona de les Glòries.
Font: Ajuntament de Barcelona.

L’ordenació viària es va resoldre mitjançant l’anell el·líptic (que tots coneixem), de 270
per 235 metres de dimensions exteriors, que permetia organitzar el trànsit en dos nivells. El
nivell superior donava continuïtat a la Gran Via fins a la C-31 i les Rondes, i el nivell inferior
permetia la continuïtat de la Meridiana, la Diagonal i la retícula de l’Eixample cap al Poblenou.
El projecte constructiu, redactat en col·laboració amb l’arquitecte Andreu Arriola (entre
altres com hem dit) i els serveis tècnics del IMPU, comprenia la demolició de les importants
estructures existents, la construcció dels quatre viaductes i l’estructura de l’anell que
conformava l’espai interior destinat a un parc urbà. Sota l’anell es va construir un aparcament
de 23.000 m2, en dos nivells, amb un forjat intermig d’estructura mixta.

Figura II-3-9.- Quatre ramals dels viaductes d’accés a l’anella elevada.
Font: Portal d’informació de les Glòries. Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa,
Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.
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La construcció de l’estructura elevada de formigó posttesat “in situ”, està constituït per
una llosa de 0,40 metres i bigues tranversals de 1,20 metres de cantell total, que va requerir
nomé sis mesos, entre juliol i desembre de 1991. Els quatre ramals dels viaductes d’accés es
van construir amb una llosa posttesada alleugerada de 1,20 metres d’amplada, amb una llum
màxima de 41 metres i una esveltesa mínima de 1,34. La zona estructuralment més complexa
és la connexió dels viaductes d’accés amb l’anella central.
Sota rasant va ser necessari construir complexes estructures, també de formigó
posttesat, per a pontejar els nombrosos i importants serveis afectats (ferrocarril, metro, aigua,
gas i electricitat).

Figura II-3-10.- Plànols de la xarxa d’infraestructes i serveis afectats en el subsòl i en la cimentació.
Font: Portal d’informació de les Glòries. Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa,
Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

A les següents figures observem l’evolució durant les diferents etapes de la construcció
de la plaça entre el juliol i el desembre de 1991, i la comparació amb el plànol del Pla Cerdà de
1859. També la vista aèria de la construcció finalitzada.

Figura II-3-11.- Evolució de la forma urbana de la plaça.
Font: Portal d’informació de les Glòries. Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa,
Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.
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Figura II-3-12.- Vista aèria de la plaça amb el procés constructiu finalitzat.
Font: Ajuntament de Barcelona.

A l’anterior foto observem el canvi de la trama reticulada de l’Eixample amb la
circularitat de la plaça i els tres grans eixos que partint d’ella penetren travessant la ciutat a
banda i banda.

Figura II-3-13.- Esquema de la secció de l’anella elevada i vistes interiors del tambor.
Font: Portal d’informació de les Glòries. Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa,
Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

II.3.3. Punt de partida de l’estat actual
Conformen la plaça de les Glòries diverses peces amb diferents grau de consolidació,
que mostren una falta de cohesió entre elles i manca d’imatge unitària des de la lectura de
l’espai urbà deguda, en part, a la pròpia dimensió que aquest espai té.
En diferents estudis realitzats fins avui (Àrees de Nova Centralitat, Plans Urbanístics,
etc.), la realitat que s’ha transmès és la del buit urbà que intenta ser relligat per les activitats en
superfície, i sobre la qual se superposen en el temps diferents fluxos infraestructurals (viaris,
ferroviaris, serveis,...) que han condicionat la configuració de la plaça. S’ha anat afegint
intervencions puntuals, amb diferents nivells de presència i d’objectius i agents, que no han
sumat substancialment més centralitat a un espai que històricament, en el planejament de
Cerdà, sempre ha tingut aquesta vocació.
Resulta paradoxal que en aquest espai hagin pogut conviure el Mercat de Bellcaire o
Encants Vells (existent des del 1928), el nou edifici Agbar, els grans equipaments culturals
(Auditori i TNC) o el gran centre comercial, amb funcions tant diverses com autònomes, fet que
pot explicar la manca de centralitat actual. La concentració de les diferents infraestructures que
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es creuen, però no es relacionen, posa de manifest que sempre s’ha tractat a les Glòries com a
punt de pas, i no com a espai de referència, bàsicament perquè no hi ha hagut una focalitat
d’ús o una vocació per a una determinada especialització de l’espai a tractar. El pes de les
infraestructures ha dominat fins a dia d’avui aquest espai.

Figura II-3-14.- Vista d’entre els dos ramals de la plaça amb el procés constructiu del tambor finalitzat.
Font: Portal d’informació de les Glòries. Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa,
Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

Podem dir que ara ens trobem amb un espai amb diferents activitats, amb diferents
iniciatives en fase d’estudi (i d’altres en fase d’execució) i que clarament necessiten d’una
estructura general que determini la forma urbana que un espai d’aquestes característiques tant
singulars pot generar, i que poden i han de ser estratègiques a diversos nivells, que s’aniran
analitzant posteriorment.

Si calgués definir l’esquema general de serveis a la Plaça de les Glòries hauríem de
parlar d’”aparent caos”. La superposició històrica de directrius, de modificació d’infraestructures
de transport que comportaren desviaments de serveis, la confluència de vies primàries que
suporten generalment serveis troncals, el gran cost de rectificar algunes preexistències
(galeries) i la necessitat de mantenir el seu servei imprescindible de manera ininterrompuda,
han portat en conjunt a una xarxa de configuració aparentment aleatòria, i en molts casos
possibilista. El fet que els serveis funcionin ens indica que el desordre és aparent, però amb
una implantació probablement poc racional.

Figura II-3-15.- Vista aèria de la plaça dins la trama de carrers de l’entorn.
Font: Ajuntament de Barcelona.

La construcció de l’anella va incorporar, això sí, una certa organització, mantenint les
traces més rígides (galeries, tronc principals) i incorporant noves galeries perquè els serveis
travessessin l’anella elevada. Al seu voltant on no es va incidir, es va mantenir la situació
heretada, que mostra a més la dimensió del gran buit urbà en el qual es desdibuixen les xarxes
viàries. El tronc més concentrat de serveis es correspon amb una de les traces antigues
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recollides per Cerdà, la de l’antiga línia ferroviària de l’estació del Clot, avui el carrer dels
Escultors Claperós, que continua cap al sud pel carrer d’Àlaba, amb un punt de tangència difícil
amb el traçat ferroviari soterrat. La conducció més destacada és un important col·lector de més
de 10 m2 de secció.
Altres traces singulars de serveis que travessen la plaça són l’aqüeducte de més d’un
metre de diàmetre que entra per llevant per Gran Via i va cap al centre per Diputació; les
galeries d’electricitat encreuades diagonalment, encara que no ens consta cap línia d’alta
tensió a l’àrea, passen per la plaça nombroses esteses de mitja tensió; les conduccions de gas
que, tot i no ser de grans diàmetres, concentren el servei principal a l’entorn de ponent de la
plaça, on l’ús residencial és principal; o algunes conduccions de telefonia que, per la seva
dimensió (24 o més conductes), poden suposar importants costos de reposició.
En aquest sentit, la proposta de transformació de sistemes del planejament anterior que
es formula en la nova modificació del PGM, en el front de ponent de la plaça (el costat
Llobregat) afecta a la implantació de serveis que van utilitzar en el seu moment sòls públics,
indistintament qualificats com a zona verda o viari, per la qual cosa cal preveure la seva
relocalització.
La MPGM incorpora un document on s’analitzen l’estat de les infraestructures i un
esquema de proposta de l’adaptació a les noves actuacions infraestructurals.

Figura II-3-16.- Afectacions del Pla Director d’Infraestructures (PDI) a l’entorn de la Plaça de les Glòries.
Font: MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Actualment la plaça es troba en ple procés de transformació i la seva finalització està
prevista per l’any 2014. La remodelació total de la plaça implicarà l’urbanització d’una parcel·la
annexa on s’ubicarà el futur Museu del Disseny de Barcelona.
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II.3.4.

Els nous planejaments, la nova conformació de la
Plaça de les Glòries

La Plaça es troba al districte de Sant Martí, al límit amb el districte de l’Eixample, i com
ja hem dit, en ella conflueixen tres dels eixos més importants de la ciutat: l’Avinguda Diagonal,
la Gran Via de les Corts Catalanes i l’Avinguda Meridiana.
L’aparent centralitat de la Plaça de les Glòries no s’ha traduït en una execució
urbanística d’aquesta important peça de ciutat. Les autopistes i trens que entren a Barcelona
des del nord-est, el metro, els col·lectors i els serveis urbans en general converteixen el subsòl
d’aquesta plaça en una autèntica teranyina de conductes i canalitzacions que dificulten algunes
opcions en superfície aparentment evidents.
La nova configuració de la plaça va en el sentit de substituir l’anella viària existent per
un sistema més simplificat que doni solució al moviment més directe (entrada a Barcelona per
la Diagonal i sortida per Gran Via), de manera que la connectivitat a través de la plaça sigui
solucionada

minimitzant

les

barreres

visuals

d’impacte.

És

cert

que

l’existència

d’infraestructures en el subsòl obligarà a crear una topografia artificial per amagar la nova
infraestructura, però l’espai immediatament superior serà pel domini dels vianants, o això és el
que es pretén.

Figura II-3-17.- Ordenació del conjunt de la nova plaça.
Font: MPGM. Ajuntament de Barcelona.

La concurrència de metro, tramvia i ferrocarril suggereix la possible creació futura d’un
centre intermodal del transport, que podria resoldre la relació entre serveis existents i previstos,
i de tots ells amb alguns dels equipaments principals que ja existeixen en l’entorn i aquells que
es puguin consolidar en un futur proper. En síntesi, es possibilitarà un increment de la
complexitat de les funcions urbanes, que apropi noves oportunitats per als ciutadans i una
major cohesió social, des del moment que es busca una clara millora encara més ambiciosa
que la que va instruir la modificació de PGM vigent, amb unes infraestructures a l’aire lliure
menys agressives, uns espais lliures encara més unitaris i unes activitats que acabin
d’aconseguir un espai urbà atractiu, on a més, s’incorporen nous criteris de sostenibilitat i
millora ambientals.
En aquest mateix sentit, la proposta de l’any 1999 de la modificació PGM de 1976 que
ens ocupa, també va incorporar a l’àmbit del pla la Gran Via pel costat de llevant, un tram
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aproximat del 50% entre el nus de la xarxa arterial de Gran Via amb el Cinturó Litoral i la plaça
de les Glòries, en la part més propera a aquesta. En aquesta transformació urbana ja realitzada
d’aquesta autopista urbana, que en apartats posteriors s’analitzarà, del PGM d’accés a la
ciutat, s’adoptà una solució que va suposar un important sobrecost amb l’objectiu de millorar la
qualitat ambiental i condicions de vida dels habitatges confrontants, i es va obtenir una
important superfície d’espais lliures al servei dels ciutadans, amb unes dimensions generoses
pel seu ús com a zona verda i un gran potencial per a la mobilitat de vianants i bicicletes.
Aquesta MPGM objecte d’aquest estudi, incorpora a més, uns annexos específics que
analitzen la mobilitat a la plaça i el seu entorn, que se sumen als estudis referits a les
preexistències en el subsòl, tant de transport com de serveis infraestructurals.
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III.

LA PLAÇA COM A VERTEBRADORA DE MOBILITAT

III.1.- LA PLAÇA, EL NODE VIARI
“Las teorías son redes; sólo quien lance recogerá.”
Novalis

Si estudiem la plaça com a confluència vertebradora de la mobilitat caldrà estudiar els
diferents nivell de la mobilitat. Una plaça també és tot allò que transcorre i circula per i a través
d’ella.
El canvi en la mobilitat és un dels impactes més significatius en referència a les
transformacions en les formes de vida, és per això que és necessari analitzar el canvi que es
produirà en la mobilitat dels diferents modes de transport. Des del vehicle privat i l’aparcament,
el transport públic col·lectiu, fins les bicicletes i la mobilitat dels vianants.
Cal que la configuració d’aquesta àrea de la ciutat sigui com una peça bàsica de
centralitat urbana. Per una banda, procurant un desenvolupament harmònic de la zona pel que
fa a habitatge, zones verdes i ordenació del trànsit. I per una altra aprofitant la seva situació
estratègica, intersecció de les tres vies “ràpides” d’interconnexió de Barcelona amb el seu
entorn: Diagonal, Gran Via i Meridiana.
La transformació de la plaça de les Glòries i el seu entorn ha de potenciar
l’enclavament com a node de redistribució modal del flux d’entrada a la ciutat mitjançant
l’ordenació de la confluència de diferents modes de transport (especialment els públics).

Figura III-1-1.- Intersecció viària Diagonal-Gran Via–Meridiana i confluència
d’infraestructures del transport.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.
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III.2.- XARXA VIÀRIA ACTUAL
“Somos todos tan limitados, que reemos siempre tener razón.”
Goethe

És evident la importància que té en l’actualitat la Plaça de les Glòries pel que fa al
trànsit rodat, i en especial al transport privat. La configuració actual està formada per un doble
sistema viari que es disposa de forma segregada i que canalitza dues xarxes jeràrquicament
diferents.

Figura III-2-1.- Intersecció viària actual de Diagonal - Gran Via - Meridiana.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.

L’àmbit d’acció del primer dels sistemes pot considerar-se més de “Ciutat”. És un dels
accessos a la ciutat (a través del sistema viari en alçada; el viaducte) i connecta la part central
de Barcelona (districtes de l’Eixample i de Sant Martí) amb l’exterior a través de la Gran via.
L’àmbit d’acció del segon dels sistemes té en canvi, un caràcter més “local”. Actua com
a punt d’unió de diferents itineraris que es projecten en diferents direccions que transcorren per
la ciutat (anella en superfície). Tanmateix, i en menor importància, l’interior de la Plaça disposa
(disposava) d’un aparcament municipal que connecta els seus accessos tan a la xarxa en
superfície com a la xarxa en alçada (anella).
Per tant, es pot considerar que el conjunt que conforma el sistema viari pot analitzar-se
tant des d’una perspectiva de ciutat com des d’una perspectiva local, i així es farà en els
següents subapartats.
Àmbit Ciutat
Fa referència al sistema viari en alçada (Nivell I). Està format per una doble via amb
tres carrils de circulació per sentit. Serveix tant per accedir a la ciutat com per sortir-ne direcció
Besòs, utilitzant la Gran Via. Aquest sistema, forma part de la xarxa d’accessibilitat a la ciutat, i
és un dels accessos amb una intensitat mitja diària més alta en el global de la ciutat.

Figura III-2-2.- Sistema viari en alçada (Nivell I).
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.
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Donat el gran volum de trànsit que circula per l’anella superior, una de les
conseqüències són les demores en forma de cua que es produeixen sobretot a l’hora punta
d’entrada i de sortida de la ciutat, tant en sentit Besòs com en sentit Llobregat.
Àmbit local
Fa referència al sistema viari en superfície (Nivell II), i a un encara més local, que el
conformen els accessos tan del sistema viari en alçada com del sistema viari en superfície
(Nivell III).

Figura III-2-3.- Xarxa Bàsica de Mobilitat (2008).
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.

El sistema viari en superfície, està format per una xarxa viària en forma de rotonda on
conflueixen tot un seguit de carrers (tant d’entrada com de sortida a la Plaça), molts dels quals
formen part del que es coneix com xarxa bàsica de la ciutat. L’anella en superfície està formada
en la major part dels seus trams per quatre carrils de circulació. Donada la seva importància és
necessari la gestió a partir d’un complex sistema semafòric.

Figura III-2-4.- Sistema viari en superfície (Nivell II i III).
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.

La xarxa transcorre en superfície, canalitza diversos fluxos molt importants per la ciutat.
Actua de col·lector de diverses vies amb els seus principals itineraris:
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•

Laterals de la Gran Via (tant el sentit Llobregat com el sentit Besòs)

•

Avinguda Meridiana (tant el sentit muntanya com el sentit mar)

•

Avinguda Diagonal (tant el sentit Llobregat com el sentit Besòs)

Cal destacar que pel seu correcte funcionament la Plaça incorpora tot un seguit de
semàfors que ajuden a gestionar millor tots els itineraris. El sistema semafòric establert, permet
que es puguin trenar aquests itineraris sense que es produeixin problemes circulatoris. La
sincronització determina el correcte (perfecte) funcionament d’aquest nus viari al llarg del dia,
excepte moments puntuals com seria el cas de l’hora punta (matí, a les entrades de Barcelona i
per la tarda tant a les entrades com a les sortides).
Un altre dels paràmetres importants a l’hora d’entendre i valorar el trànsit és la
Demanda, és a dir, els vehicles que circulen per la xarxa, i ara ens dedicarem a estudiar-la.
Àmbit Ciutat
Pel que fa al sistema en alçada, cada dia circulen aproximadament uns 37.000
vehicles/dia en sentit Llobregat, mentre que en sentit Besòs hi circulen uns 48.000 vehicles/dia.
Són un total de 85.000 vehicles que utilitzen aquest accés de Barcelona per entrar o per sortir
de la ciutat. És cert que aquest número no conté únicament aquests viatges, sinó que
existeixen dos accessos a la ciutat entre Glòries i el Besòs, que tenen accessibilitat tant al
Poblenou, com al sector situat sobre la Gran Via.

Figura III-2-5.- Corba diària (dia laborable) del nº de vehicles que circulen per la Plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

DEMANDA ABSORBIDA
Sentit Llobregat
Sentit Besòs
Sistema viari en
alçada (viaducte)
Tronc Central Gran
Via

I.M.D

I.H.P

I.M.D

I.H.P

37.947

2.694

48.340

3.432

Taula III-2-1.- IMD (Intensitat Mitja Diària) i IHP (Intensitat Hora Punta) actuals, àmbit ciutat.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Veient aquest resultats, també podem afirmar que la Plaça de les Glòries té una gran
importància pel que fa referència a un punt de vista de la demanda.
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Àmbit local
Cada dia circulen aproximadament uns 50.000 vehicles pel sistema viari en superfície.
L’anàlisi a nivell local en aquest cas, es realitza a través d’una sèrie de seccions de les
diferents vies confluents.

Figura III-2-6.- Seccions estudiades per als càlculs de les IMDs.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Cal apreciar, que el carrer Dos de Maig té un caràcter intermitent pel que fa a la
circulació de vehicles, ja que els dies de funcionament del Mercat dels Encants, aquesta via
està tancada al trànsit.
DEMANDA ABSORBIDA
I.M.D
I.H.P
Vials connexió amb xarxa
superfície
Meridiana secció mar
Meridiana secció muntanya
Diagonal secció Llobregat
Diagonal secció Besòs
Lateral Gran Via secció Llobregat
Lateral Gran Via secció Besòs
Total

Entrades a Sortides a la Entrades a Sortides a la
la Plaça
Plaça
la Plaça
Plaça
7.670
15.324
6.140
14.000
4.005
4.483
51.622

7.946
17.162
7.018
10.900
5.234
4.271
52.531

545
1.088
436
994
285
318
3.666

564
1.219
498
774
372
303
3.730

Taula III-2-2.- IMD (Intensitat Mitja Diària) i IHP (Intensitat Hora Punta) actuals, àmbit local.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Un cop analitzada l’oferta viària i la demanda que la utilitza, podem entrar a valorar
l’estat del trànsit en l’actual configuració de la Plaça.
Àmbit Ciutat
El sistema viari en alçada (viaducte) presenta uns índex de saturació (91%) en hora
punta força elevats malgrat no representa la saturació total de la via. Els nivells de la demanda
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estan molt pròxims a la capacitat de la xarxa amb les conseqüents cues que això implica. En el
cas del sentit Llobregat, l’índex de saturació es troba en el 71%. És cert que en determinats
moments del dia sí que existeixen problemes, encara que sense arribar al col·lapse del
sistema.
Un altre aspecte a considerar són els motius a l’hora d’instal·lar els semàfors situats a
la Gran Via, concretament a l’alçada del carrer Llacuna i a la Rambla del Poblenou. El primer
objectiu és gestionar millor les cues. En segon lloc accentuar la idea de que s’entra a la ciutat.
En tercer lloc reduir la velocitat de pas. I en quart lloc, connectar les dues parts de la Gran Via
des del punt de vista del vianant.
Actualment els vehicles entren per la Gran Via (des del Besòs) per anar al centre de la
ciutat, accedeixen per aquesta via fins al carrer Marina. Seguidament, la major part dels
vehicles pugen per Marina per anar a buscar el carrer Diputació (en menor mesura), el carrer
Aragó o l’Avinguda Diagonal. Estem parlant de 40.000 vehicles que arriben a la ciutat i que a
l’alçada de Marina s’ajunten amb altres itineraris de gran intensitat, Aragó (70.000), Diagonal
(30.000), Marina (20.000). aquests fluxos comporten la saturació d’aquests eixos en certs
moments del dia.
El mateix passa amb l’itinerari invers. Actualment els vehicles surten de la ciutat en
direcció Besòs per la Gran Via, convertint aquesta via en una de les més transitades de la
ciutat, concretament en el tram que estem parlant. Això suposa una gestió acurada en les
hores puntes (utilització d’ones verdes i vermelles).
Àmbit local
A una escala temporal diària, podem dir que en cap cas les intensitats de la xarxa en
superfície (incloent-hi les vies que conflueixen a la plaça) no superen la capacitat diària. Si
entrem en una anàlisi on l’escala temporal permet un anàlisi més detallat de l’hora punta,
podem apreciar que en la majoria dels casos la intensitat es troba per sota de la capacitat.
Aquesta hora punta, és cert que algunes vies o trams de la xarxa es troben en uns
índex de saturació que impliquen una certa congestió. De totes maneres, donada la
importància que té la Plaça de les Glòries en el conjunt de la xarxa que conforma l’entramat
viari de Barcelona, els índex de saturació que presenta són totalment assumibles.
El sistema viari en superfície, presenta uns índex de saturació força acceptables.
L’Avinguda Meridiana en la secció muntanya, és el vial que presenta una saturació més alta
situant-se al voltant del 60%.
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Figura III-2-7.- Xarxa
a del sistema viari actual a l’entorn de la Plaça de les G
Glòries.
Font: Memòria del MPGM. Ajunta
ament de Barccelona
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fins arribar a una nova configuració consensuada per part dels diferents agents encarregats de
planificar i gestionar aquesta part de la ciutat.
L’opció

projectada

“quadràtica”

de

l’entramat

en

superfície

així

com

el

desenvolupament de la xarxa viària en alçada cap a nivells inferiors (soterrat) haurà de
reconduir el flux d’entrada a la ciutat cap a la Diagonal que és en definitiva, el seu moviment
natural. La nova configuració de la plaça des del punt de vista de la vialitat serà:

Figura III-3-1.- Nova configuració de la plaça, la vialitat.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Àmbit Ciutat
El sistema viari que el representa a diferència de la situació actual, aquesta nova
configuració anirà soterrada. El nombre de carrils en aquest cas si que serà similar a la
configuració actual (3 carrils de circulació per sentit). L’aspecte més innovador respecte la
situació actual serà el lloc on es connecta el flux d’entrada a la xarxa viària de la ciutat. Els
vehicles que entren a la ciutat hi accediran per la Gran Via a través d’un sistema soterrat que
connectarà amb la Diagonal. Aquest moviment sembla el més natural, evitant així que els
vehicles d’entrada hagin de seguir un itinerari sinuós, amb forma de quatre. L’itinerari
actualment està format per la Gran Via fins arribar al carrer Marina. Els vehicles pugen per
Marina i d’aquí accedeixen al carrer Aragó, a l’Avinguda Diagonal o al carrer Aragó per poder
així distribuir-se per la ciutat.
La nova connexió amb la Diagonal suposa una millora i un canvi important i des d’un
punt de vist global suposarà un reordenament del trànsit en aquesta part de la ciutat i en
conseqüència pel conjunt de la ciutat. Es seguirà mantenint el sentit sortida dels vehicles per la
Gran Via encara que de forma soterrada. El fet de soterrar la xarxa viària possibilita l’eliminació
d’encreuaments de carrers que el que provoquen és una disminució de la capacitat.

OFERTA
Sentit Llobregat Sentit Besòs
Sistema viari soterrat
nº carrils
nº carrils
Tronc Central Gran Via
3
3
/ Diagonal
Figura III-3-2.- Nou itinerari soterrat de la plaça.
Taula III-3-1.- Relació del nombre de carrils futurs del sistema viari soterrat.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona
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Àmbit local
La configuració que conforma el sistema viari en superfície es diferencia àmpliament
del projectat actualment.
La nova configuració és d’unes proporcions majors. Té una amplada de diàmetre de
280 metres respecte els 130 que té l’actual. Limita en sentit vertical amb el carrer Cartagena
pel Llobregat i amb el carrer Badajoz/Independència pel Besòs. Pel costat muntanya limita amb
el carrer Diputació i pel costat mar amb un nou carrer sorgit davant la necessitat de potenciar
un nou itinerari format pel carrer Casp, carretera de Ribes i el vial que serveix per tancar la
plaça per la seva part inferior.
Una altra diferència respecte l’actual és la seva forma. Actualment té forma circular, i en
un futur es projectarà com a rectangular.
En tercer lloc, la capacitat de “la plaça” augmentarà considerablement, donat el major
nombre de carrils que tindrà. Actualment té de 3 a 4 carrils segon el tram de la plaça i en un
futur es possibiliten fins a 5 carrils màxim en tots dos trams.
La nova activitat a l’entorn, suposarà un increment del nombre de vehicles que hauran
d’utilitzar la plaça. El carrer Badajoz veurà incrementat el seu volum en actuar com arteria
principal d’evacuació dels vehicles del sector 22@ cap al centre nord de la ciutat. Finalment la
relació que tenen els vials que conflueixen a la “plaça” canvien el seu rol. Apareixeran nous
itineraris que es caracteritzaran per ser més eficients. L’objectiu és, donat el fort increment que
té previst registrar-se en aquest sector de la ciutat, planificar tota una sèrie d’itineraris que facin
disminuir el flux que circularà per la plaça.
OFERTA
nº carrils
Vials connexió amb xarxa superfície
Meridiana secció mar
Cartagena secció mar
Meridiana secció muntanya
Diagonal secció Llobregat
Diagonal secció Besòs
Lateral Gran Via secció Llobregat
Badajoz
Independència
Prolongació crta. Ribes
Diputació
Cartagena secció muntanya

Entardes a Sortides a la
la Plaça
Plaça
2
0
3
2
3
2
4
0
3
0
0

0
3
3
0
2
2
0
2
0
2
2

Figura III-3-3.- Nous itineraris en superfície de la plaça.
Taula III-3-2.- Relació del nombre de carrils futurs de la xarxa en superfície.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Per tal de poder pronosticar el flux que suposarà la xarxa viària que conformarà la nova
configuració de la plaça de les Glòries s’han de considerar certes hipòtesis. S’ha de tenir en
compte el creixement latent o vegetatiu així com el creixement originat per la construcció de la
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nova xarxa (trànsit induït). També s’ha de tenir en compte el creixement generat per les noves
activitats creades al districte tecnològic del 22@ (Poblenou), així com d’altres, com poden ser la
nova estació de la Sagrera.
Mitjançant models de simulació es preveu un augment molt considerable de les
intensitats respecte de l’escenari actual. A l’escenari 2020, el nombre de vehicles que
accedeixen a la plaça és de 95.000 vers els 52.000 vehicles que circulen actualment. Caldrà
millorar notablement el transport alternatiu per evitar al màxim aquest increment.
Des d’aquest escenari 2020 i aquestes previsions, podem avaluar el funcionament del
trànsit tant a la Plaça de les Glòries com en el conjunt de la ciutat de Barcelona, donada la
importància que continua tenint la Plaça de les Glòries pel que fa al trànsit privat en el conjunt
de la ciutat.
Àmbit Ciutat
Si s’analitza l’oferta i la demanda s’evidencien els problemes que s’originen. Si bé és
cert que la connexió del flux d’entrada a la ciutat millora substancialment el conjunt del sistema,
la capacitat aconseguida en aquesta nova configuració és pràcticament la mateixa que la
obtinguda en l’actualitat. Per tant, com a conseqüència de l’increment de vehicles originat tant
per les noves activitats com pel propi creixement interanual (es pren un 1,1% de creixement
interanual intern i un 2,1% per a l’intern-extern), estem fent passar un major nombre de vehicles
per la mateixa xarxa viària (3 carrils). El resultat obtingut és doncs pitjor en quant a la congestió
esperada, fem passar 14.000 vehicles més que en l’actualitat (85.000 vehicles actualment i
99.000 en un futur).

Sistema viari soterrat
Sentit Llobregat
Sentit Besòs

Capacitat dia
57.120
65.280

RESULTATS (100%)
Capacitat Índex Saturació Índex Saturació
hora
dia
hora punta
3.570
74%
84%
4.080
87%
99%

Taula III-3-3.- Capacitats hora i dia i índex de saturació actual i previstos en escenari 2020.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

El sentit Besòs presenta una situació al voltant del 99% en hora punta (90% en el
model actual), mentre que el sentit Llobregat la congestió se situa en el 84% en hora punta
(71% en el model actual).
Tant en el sentit Besòs com el Llobregat, presenten una certa congestió en hora punta.
Per tant, s’ha d’avaluar si és acceptable o no la congestió.
És cert que projectant la demanda futura sobre la configuració actual, els índex de
saturació serien encara molt més elevats que els obtinguts amb la nova xarxa. Per tant la
transformació de la plaça millora el funcionament del trànsit si més no, en relació a la
configuració actual.
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Figura III-3-4.- Intensitats mitjanes diària (IMD) i índex de saturació previstos per l’escenari 2020.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

El repartiment modal previst donades les estratègies de gestió utilitzades a la ciutat de
Barcelona apunta a un canvi en les proporcions dels diferents modes de transport, on el pes del
transport públic cada cop més tindrà una rellevància major, en detriment del transport privat.
Aquest fet no ha estat considerat en aquest primer anàlisi, per la qual cosa el nombre de
vehicles és més alt.

De totes maneres, analitzarem un altre escenari on aquest aspecte es tindrà en compte
a més de suposar que les noves activitats previstes no s’han desenvolupat totalment sinó en un
80%.
Àmbit local
A una escala dia, podem afirmar que la nova plaça de les Glòries presenta uns índex
de saturació força acceptables. L’únic problema en quan a la congestió no es troba pròpiament
dins la plaça sinó a la cruïlla Diagonal - Consell de Cent – Lepant (el color vermell de la figura
indica que la xarxa es troba en un índex de saturació superior al 90%). Aquesta cruïlla funciona
amb 3 fases, i donat el gran nombre de vehicles que hi fem passar, en l’escenari suposat, és
evident que en certs moments del dia existeixen certs problemes en quan a la congestió es
referix.
De fet es trasllada el problema que existeix actualment a la cruïlla Marina – Diagonal –
Consell de Cent a la cruïlla Diagonal – Consell de Cent – Padilla.
Si baixem d’escala temporal, és a dir, si analitzem l’hora punta, els problemes pel que
fa a la congestió es fan més palesos.
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Considerant que l’hora punta es situa al 7,2%, els vials que conflueixen a la plaça així
com els propis que la conformen presenten unes saturacions acceptables. Tan sols l’Avinguda
Meridiana (secció muntanya) amb un índex de saturació del 85% i l’Avinguda Diagonal (secció
Besòs) amb un índex de saturació del 80% presenten problemes de congestió, sense arribar al
col·lapse d’aquestes xarxes. Aquest resultats es mostren a les següents taules:

Vials connexió amb xarxa
superfície
Meridiana secció mar
Cartagena secció mar
Meridiana secció muntanya
Diagonal secció Llobregat
Diagonal secció Besòs
Lateral Gran Via secció Llobregat
Badajoz
Independència
Prolongació crta. Ribes
Diputació
Cartagena secció muntanya

Entrades a la Plaça
capacitat Capacitat
Intensitat
Int. Sat.
dia
hora punta saturació dia hora punta
19.200
1.200
17%
20%

nº carrils fase verd
2

40%

3
2
3
2
4

30%
40%
40%
40%
50%

21.600
19.200
28.800
19.200
48.000

1.350
1.200
1.800
1.200
3.000

68%
61%
71%
30%
48%

77%
70%
81%
34%
54%

3

50%

36.000

2.250

44%

50%

Taula III-3-4.- Resultats de la previsió futura pel que fa a les entrades de la plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Sortides a la Plaça
Vials connexió amb xarxa
superfície
Meridiana secció mar
Cartagena secció mar
Meridiana secció muntanya
Diagonal secció Llobregat
Diagonal secció Besòs
Lateral Gran Via secció Llobregat
Badajoz
Independència
Prolongació crta. Ribes
Diputació
Cartagena secció muntanya

capacitat
dia

nº carrils fase verd

Capacitat
Intensitat
Int. Sat.
hora punta saturació dia hora punta

3
3

40%
60%

28.800
43.200

1.800
2.700

27%
51%

30%
58%

2
2

60%
50%

28.800
24.000

1.800
1.500

50%
29%

57%
33%

2

60%

28.800

1.800

65%

73%

2
2

65%
50%

31.200
24.000

1.950
1.500

59%
27%

67%
31%

Taula III-3-5.- Resultats de la previsió futura pel que fa a les sortides de la plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Pel perfecte funcionament de la Plaça, és necessari prohibir el gir a l’esquerra de
Diputació – Castillejos. Aquest fet impossibilita qualsevol trenatge, entre el trànsit procedent del
carrer Diputació i el trànsit procedent del futur túnel.
Àmbit Ciutat
Considerem que l’oferta viària continua sent la mateixa. Pel que fa a la demanda
introduirem elements de restricció. En aquest cas considerem un repartiment modal on el pes
del transport públic serà major. També considerarem que les activitats previstes no es
desenvoluparan totalment, de manera que el nombre de viatges previst serà inferior.
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Aquesta disminució dels vehicles, no serà tant acusada com es podria pensar en
aquest sistema, doncs pràcticament s’alimenta pels viatges amb origen i destí a l’exterior. Per
tant la disminució en el nombre de vehicles originat per la disminució de l’activitat prevista quasi
no afecta aquest sistema.
DEMANDA ABSORBIDA (80%)
Sentit Llobregat
Sentit Besòs
Sistema viari
soterrat
Tronc Central Gran
Via / Diagonal

I.M.D

I.H.P

I.M.D

I.H.P

40.790

2.896

54.620

3.878

Taula III-3-6.- Resultats de la demanda absorbida pel que fa a les entrades de la plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

RESULTATS (80%)
Sistema viari
soterrat
Sentit Llobregat
Sentit Besòs

Capacitat dia Capacitat hora
57.120
65.280

3.570
4.080

Índex
Índex
Saturació dia Saturació hora
71%
84%

81%
95%

Taula III-3-7.- Resultats de Capacitats i Índex de Saturació a les entrades de la plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Figura III-3-5.- Resultats de les IMD pel que fa a les entrades de la plaça.
Font: Informe de mobilitat de la MPGM. Ajuntament de Barcelona

Com es pot observar, la saturació en hora punta tant del sentit Besòs com del sentit
Llobregat disminueix només en un punt.
El nombre de vehicles que circula pel sistema viari passarà dels 98.000 vehicles
obtinguts amb la demanda complerta (com hem explicat abans) a 95.400 vehicles amb la
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d Shaw
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òries, un ele
ement
imporrtant són elss aparcaments per al veh
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Figu
ura III-4-1.- Ma
apa de l’oferta
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nts municipals a l’entorn de la Plaça i la seva intermoda
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forma de rotació entre setmana per la resta d’activitats de l’entorn, afavorit també per la
gratuïtat de les dues primeres hores d’estacionament.
La nova transformació urbanística que suposa la Modificació del Pla General
Metropolità de la Plaça de les Glòries i el seu entorn, comportarà una millora en quan a les
dotacions dels equipaments tant pel que fa al barri com pel que fa a la ciutat.
Amb la desaparició de l’aparcament situat dins el tambor, caldrà que els nous
equipaments de l’entorn de Glòries ofereixin una oferta equilibrada i distribuïda a l’entorn de la
Plaça, tant pel que fa als cotxes, les motos i les bicicletes.
És important que les noves activitats gestionin la seva demanda amb aparcaments
propis per eliminar així qualsevol conflicte generat entre la fricció de l’aparcament i del trànsit
que transcorre pel viari, donada la importància que té aquesta part de la ciutat pel conjunt de
l’entramat viari de la ciutat.
La transformació urbanística de l’entorn de la Plaça comporta com s’ha comentat en
altres ocasions, la creació de noves activitats. De les quals n’hi haurà que requeriran espais
reservats o espais de càrrega i descàrrega de mercaderies i/o persones, i aquestes necessitats
hauran de ser gestionades de forma eficient.
Donada la importància que té i que ha de tenir pel que respecta a les intensitat diàries,
la xarxa viària que conforma la Plaça de les Glòries i el seu entorn, es creu convenient
traslladar aquestes places, per a estacionar els vehicles, reservades de la calçada a l’interior
dels edificis sempre que es pugui, per poder així evitar qualsevol conflicte entre el flux de
vehicles i l’estacionament per motius de càrrega o descàrrega, ja sigui de mercaderies o de
persones i que té uns efectes demolidors pel trànsit, produint sovint congestions i colls
d’ampolla.

III.5.- TRANSPORT PÚBLIC
“… entre un grupo primitivo de dos albergues y la urbe más populosa
que los cuenta por millares, no hay más diferencia que la proveniente
del mayor número con las consecuencias naturales que con respecto
a las vías de recíproca comunicación el aumento de albergues ha de
producir”
Ildefons Cerdà (TGU, 1876)

III.5.1. Transport Públic col·lectiu Actual
La Plaça de les Glòries actualment actua com un “intercanviador” sense ser-ho
realment. És un punt on conflueixen diferents modes de transport, tant els que representen al
transport urbà com els que representen al transport interurbà.
Un cop analitzades les diferents línies que conformen els diferents modes col·lectius es
pot dir que l’efecte xarxa comporta una bona relació amb la resta de la ciutat.
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La posta en funcionament del bitllet integrat possibilita encara més aquesta idea de
xarxa. Així mateix, la situació en que es troben ubicades les diferents parades implica una bona
cobertura del territori en qüestió.
Conceptes com sostenibilitat, medi ambient i descongestió, cada cop tenen més
repercussió a l’hora de planificar i gestionar des del punt de vista de l’accessibilitat. I és en
aquest apartat on el transport públic té molt a dir.
Analitzarem el transport públic de forma global (metro, autobús, tramvia, ferrocarril,...)
encara que al explicar-los distingirem entre transport urbà i interurbà.
El transport urbà està format per les línies de metro, autobús i tramvia, és a dir, aquells
modes de transport propis de la ciutat. El transport públic interurbà, que connecta la ciutat de
Barcelona amb la resta de ciutats i territoris, està format bàsicament pel ferrocarril (Rodalies
RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat) i per les línies d’autobús interurbanes.
Transport urbà
a) Autobusos urbans:
Per la mateixa Plaça de les Glòries circulen 5 línies d’autobús de TMB (Transport
Metropolità de Barcelona):
•

Línea 7 (Diagonal Mar – Zona Universitària)

•

Línia 56 (Collbalnc – Besòs – Verneda)

•

Línia 60 (Zona Universitària – Plaça de les Glòries)

•

Línia 92 (Passeig Marítim – Gràcia)

•

Línia B21 (Ronda de Sant Antoni – Santa Coloma Gramanet)

A 300 metres de la plaça de les Glòries transcorren 3 línies d’autobús més:
•

Línia 6 (Passeig Manel Girona – Poblenou)

•

Línia 10 (Passeig Marítim – Montbau)

•

Línia 62 (Plaça Catalunya – Ciutat Meridiana)

El nombre de línies que circulen per la Plaça dóna una idea de l’accessibilitat que es té
en aquest mode de transport.
Les línies 7, 56, 60, 6 i la B21 són línies bàsicament horitzontals (Besòs.Llobregat),
que ofereixen una bona cobertura territorial de la ciutat (la B21 accedeix al municipi de Santa
Coloma de Gramanet). En canvi, les línies 92, 10 i 62 donen cobertura en sentit vertical (marmuntanya). En definitiva des de la Plaça de les Glòries es pot anar amb l’autobús pràcticament
a totes les zones de la ciutat. A més cal afegir, que el sistema en xarxa de les línies d’autobús
(transbordaments) fa possibles anar a qualsevol part de la ciutat, reforçat pel funcionament del
bitllet integrat.
És cert, però, que en l’actualitat el transport públic a la ciutat, i per tant també a l’entorn
de Glòries, no està suficientment desenvolupat com per poder donar una velocitat comercial i
una freqüència molt bona que el faci realment competitiu vers el vehicle privat, o altres modes
de transport urbans com poden ser el metro o el tramvia. Ja que l’autobús comparteix la “via”
amb altres vehicles, mentre que el metro i el tramvia no.
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Un altre aspecte a considerar són les ubicacions de les parades de l’autobús en el
territori. Tenint en compte que el radi d’influència de les parades d’autobús es situa al voltant
dels 300 metres de diàmetre en la següent figura, com les zones urbanitzades estan totalment
cobertes a l’entorn de Glòries.

Figura III-5-1.- Hinterlands (zones d’influència) de les parades d’autobús a Glòries.
Font: Ajuntament de Barcelona.

b) Metro:
La xarxa de metro també està present a la Plaça de les Glòries, concretament amb una
única línia de metro (Línia 1, Fondo – Bellvitge).
La parada de metro de Glòries en aquest punt juntament amb l’efecte malla que té
implícita aquesta xarxa, és possible accedir a qualsevol part de la ciutat que tingui presència de
metro. És una línia que es caracteritza pel seu perfil longitudinal la qual connecta el municipi de
Santa Coloma amb el municipi de l’Hospitalet de Llobregat. És una línia d’àmbit metropolità, ja
que connecta tres municipis, Barcelona, Santa Coloma i l’Hospitalet.
El sistema en xarxa que representa el metro (transbordaments) fa possible anar a
qualsevol punt de la ciutat en aquest mode de transport de forma ràpida i eficient.
c) Tramvia:
Al maig del 2004 una nova línia de tramvia va entrar en funcionament a la ciutat de
Barcelona connectant el Parc de la Ciutadella (carrer Wellington) amb el municipi de Sant Adrià
del Besòs, passant per la Plaça de les Glòries i donant cobertura a la part central del Poblenou.
El seu recorregut és d’uns 4 kilòmetres. Transcorre per la Diagonal entre Glòries i Diagonal Mar
per després agafar el carrer Taulat i dirigir-se cap a l’estació de Rodalies de Sant Adrià.

Figura III-5-2.- Tramvia baixant per l’Av. Meridiana procedent de la Plaça de les Glòries.
Font: Web del Tramvia.
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El possible transbordament a Sant Adrià, fa d’aquest punt un quasi intercanviador on
s’uneixen tant el mode de transport ferroviari en la versió rodalies com el metro lleuger
(tramvia).
Possibilita a molts usuaris de Rodalies RENFE procedents de les comarques del
Maresme i La Selva una millor accessibilitat amb el Poblenou i aquesta part de la ciutat. Abans
aquests usuaris havien d’anar fins a la Plaça Catalunya per poder desplaçar-se cap a qualsevol
altre destí.
La xarxa de tramvia s’ha anat ampliant i actualment el TramBesòs compta amb les
següents línies:
•

T4 Estació de Sant Adrià – Ciutadella i Vila Olímpica

•

T5 Glòries - Gorg

•

T6 Estació de Sant Adrià – Gorg

Figura III-5-3.- Xarxa de tramvia Trambesòs.
Font: Web del Tramvia

El fet d’anar en superfície però segregat del trànsit comporta poder assegurar una
velocitat comercial força competitiva, ajudat en part pel sistema semafòric adaptat al pas dels
combois en contraposició dels vehicles privats.
La implantació d’aquest sistema de transport deixa entreveure, d’alguna manera, les
bones intencions que tenen les diferents administracions competents en matèria mediambiental
i en termes de sostenibilitat.
Transport interurbà
a) Autobusos interurbans:
Per la Plaça de les Glòries actualment travessen les línies d’autobús interurbà que
connecten Barcelona i el Maresme.
Entre el municipi de Barcelona per la Gran Via, utilitzant el sistema viari en alçada. Un
cop passada la Plaça continuen pel lateral de la Gran Via, utilitzant el carril Bus, per arribar
finalment a la Ronda Sant Pere on tenen el final de parada (centre de la ciutat).
La parada més pròxima a la Plaça de les Glòries en la seva configuració actual es troba
a uns 400 metres, concretament abans d’arribar a la cruïlla que formen el Passeig de Sant
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III.5.2. Transport Públic col·lectiu Futur
Cal tenir en compte que el desenvolupament urbanístic que té previst finalitzar l’any
2020 a les immediacions de l’entorn de Glòries (La Sagrera, 22@,...) suposarà un augment
espectacular dels viatgers generats que provocarien el col·lapse del sistema si no es canvia el
repartiment modal existent.
Per poder reduir el pes del vehicle privat i posar en pràctica tot un seguit de millores
mediambientals (menys congestió, menys contaminació, menys soroll,...) en definitiva,
actuacions més sostenibles, cal tendir cap a un repartiment modal on es doni major pes a la
presència de transport públic així com als vianants i a les bicicletes.
Transport urbà
a) Autobusos urbans:
Actualment existeixen sobre la taula la implantació de dos sistemes de xarxa d’autobús
contraposades. Per una banda l’adaptació de la nova xarxa d’autobusos a la nova xarxa viària i
per l’altra a xarxa ortogonal d’autobusos. Tant una com l’altra aporten una millora respecte la
situació actual.
També hi ha previst realitzar millores relacionades amb la freqüència i la velocitat
comercials (coordinació semafòrica i construcció de més carrils bus) són aspectes que van en
aquesta direcció. La cobertura de les parades també és un aspecte a millorar, ampliant-ne el
nombre.
b) Metro:
La transformació urbanística de la Plaça de les Glòries no suposarà un augment de les
parades de l’entorn ni tampoc comportarà més línies.
Hi haurà però una millor connexió amb altres parts de la ciutat per la construcció de
noves línies de metro en altres zones de la ciutat. L’efecte xarxa beneficiarà el conjunt d’aquest
mode de transport. Caldrà acabar d’adaptar les parades existents per cobrir totes les
necessitats dels usuaris (com poden ser els ascensor que possibiliten l’accessibilitat a les
persones amb mobilitat reduïda).

Altres aspectes a considerar pel que fa al transport col·lectiu serà la implantació d’una
nova línia de tramvia, així com la construcció d’un carril Bus VAO (carril reservat per a l’autobús
i pels vehicles d’alta capacitat, és a dir amb dos o més ocupants) que donarà accés a
Barcelona per la Gran Via.

c) Tramvia:
La tendència en aquesta matèria és anar construint una veritable xarxa de tramvia, fins
arribar a poder unir si cal algun dia el tramvia del Besòs (Trambesòs) amb el tramvia del
Llobregat (Trambaix).
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Transport interurbà
a) Autobusos interurbans:
L’entramat viari que conforma la Plaça de les Glòries, com ja hem comentat, té una
gran importància per ser un dels punts d’entrada a la ciutat. Per tant, també seguirà sent un
dels punts per on accedeix el transport interurbà per carretera.
Donat els índex de saturació que s’aconseguiran a l’escenari 2020, es va pensar en la
possibilitat posar un carril Bus VAO d’entrada a la ciutat de Barcelona accedint per la plaça de
les Glòries. Aquest carril quedaria reservat a la Gran Via i se seguiria mantenint els 3 carrils de
circulació per poder donar resposta a les necessitats del transport privat.
S’ha estudiat la possibilitat de fer arribar el carril Bus VAO fins a la Plaça (ubicació
d’una terminal). Fet que potenciaria la idea d’entendre la Plaça de les Glòries com un gran
intercanviador modal, ja que incorporaria tant transport urbà com interurbà donat la possibilitat
d’accedir a qualsevol part del territori.
b) Ferrocarril:
Existeix la idea de fer arribar a la Plaça de les Glòries els FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat) com a conseqüència de la prolongació proposada ja en el PDI (2001-2010) d’una
línia que té el seu origen a la Plaça Espanya. Segons estudis realitzats, el seu traçat pot arribar
a l’estació de Provença o a l’estació de Gràcia. Aquesta línia es pot prolongar fina al municipi
de Sant Adrià i el seu traçat aniria per sota la Diagonal.
Pot ser que la Plaça de les Glòries es converteixi en un gran intercanviador on
conflueixen diferents sistemes de transport col·lectius.
La proximitat de les actuals parades de ferrocarril del Clot i l’Estació del Nord, així com
el futur intercanviador de la Sagrera posen interrogants a l’hora de decidir si és o no convenient
fer arribar el ferrocarril a la Plaça de les Glòries. La decisió,en quan a la possible ubicació o no
del nou intercanviador estarà subjecta a nous anàlisis que definiran d’alguna manera les
avantatges i inconvenients de la solució finalment proposada.
La proposta de la xarxa futura de transport públic en la zona de les Glòries és la
representada a continuació.
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III.8.- LA PLAÇA, NODE INTERMODAL
“La ardua tarea del sabio está en mantener suspenso todo
asentamiento.”
San Agustín

L’existència de tant ampli ventall d’infraestructures de diferents tipus (viàries,
ferroviàries, de sanejament, d’electricitat,...) ha estat determinant en la configuració actual de la
plaça, com ja havíem avançat. Tot i que la configuració consolidada a principis dels 90 va
suposar una millora inqüestionable de la situació anterior, que presentava espais inconnexes i
amb una gran quantitat de carrers tallats, fins i tot la Diagonal i la Meridiana, les exigències
mediambientals (visuals, de mobilitat alternativa, de relacions urbanes...) demanen que siguin
atesos aspectes que la solució viària construïda actualment resol amb dificultats.
Pel costat muntanya de la Plaça, com a traces generatrius estan els traçats propis dels
carrers de l’Eixample, la xarxa local, essent el límit l’actual carrer del Consell de Cent amb
Característiques absolutament urbanes, però amb un dels seus costats (el corresponent a
l’àmbit dels Encants) pendent de transformació.
Aquests carrers conformen una xarxa regular formada a partir del creixement propi de
l’Eixample, per la qual cosa, les connexions futures ja disposen d’elements definits i en
funcionament actualment. Pel costat mar, els límits de la plaça són molt heterogenis, tot i la
presència subjacent de la trama de l’Eixample.
Les grans infraestructures del transport que es creuen en la plaça, amb implantació de
traçats rígids, corresponen a viaductes del nus viari, túnels de metro i ferrocarril i, més
recentment però de menor rigidesa en la seva construcció, el traçat del tramvia.
La superposició de les infraestructures del transport no ha estat aprofitada fins ara en
tot el seu potencial per a millorar les condicions d’intermodalitat. El ferrocarril no té baixador,
per la qual cosa el seu encreuament no aporta res en matèria de connectivitat en aquest punt.
El metro connecta, per proximitat, amb el tramvia de superfície i les línies d’autobús de l’entorn,
i la localització de l’aparcament a sota del viaducte, que en un principi s’havia previst com a
instal·lació per a dissuasió de l’accés al centre en vehicle privat, no ha consolidat aquest
potencial. Dóna servei com aparcament de veïns d’habitatges propers (pels quals cal preveure
des del planejament una alternativa) i treballadors de l’entorn, i puntualment com aparcament
de rotació, preferentment els Encants.
La transformació del sistema de transport que es possibilita pot permetre una solució
integrada de tots els tipus contemplats i donar resposta a alguna de les principals mancances
actuals, com són la relació entre ells, afavorint la connectivitat, i l’adaptació a la normativa
vigent en matèria d’accessibilitat general, avui amb notables deficiències pel que fa, en
especial, a persones amb algun tipus de discapacitat.
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IV.

LA PLAÇA COM A CONFLUÈNCIA DE L’ENTORN

IV.1.- EL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
“La ciudad (polis) es una de las cosas que existen por naturaleza; y el
hombre es, por naturaleza, una animal político.”
Aristóteles

IV.1.1. Situació del Districte
Aquest districte és una de les portes d'entrada de la ciutat pel nord-est, ja que limita a
l'est amb el mar Mediterrani; al sud, amb Ciutat Vella i l'Eixample; al nord, amb el municipi de
Sant Adrià del Besòs, i a l'oest amb Sant Andreu i Horta-Guinardó.

Figura IV-1-1.- Situació del districte de Sant Martí dins la ciutat.
Font: Ajuntament de Barcelona

IV.1.2. Història de Sant Martí de Provençals, el gran centre
industrial de l'Espanya del segle XIX
El territori de Sant Martí de Provençals s'estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des
de les muralles fins als marges del riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel.
Aquest extens territori es va desenvolupar cap al nord a partir del segle X, gràcies a la
presència del Rec Comtal, que portava l'aigua de Montcada a Barcelona. En canvi, les terres
de més al sud, insalubres, formades en gran part per aiguamolls, es van transformar a partir de
mitjan segle XVII arran d'un procés industrialitzador que va convertir l'antic municipi en un dels
territoris amb més concentració d'activitat industrial de l'Estat espanyol.
Provençals prové de la paraula llatina provincialis, utilitzada pels romans per anomenar
els camps situats més enllà de les muralles de les ciutats (ager provincialis, és a dir, camps de
la província). Sant Martí és el nom de la primera capella d'aquest territori, dedicada a sant Martí
de Tours (segle V) origen de l'actual església de Sant Martí, situada a la Verneda.
Fins a l'any 1716, Sant Martí de Provençals va ser una parròquia sufragània de Santa
Maria del Mar. A partir d'aquesta data, a conseqüència del Decret de Nova Planta, es va
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convertir en un municipi independent fins al 1897, en què va ser agregat a la ciutat de
Barcelona amb els pobles de Gràcia, Sant Andreu, Sants, les Corts i Sant Gervasi.
Amb l'annexió, el Clot i el Poblenou, els principals nuclis habitats de l'antic municipi,
aïllats entre ells i amb característiques pròpies, van accentuar la seva personalitat.

IV.1.3. Afectació del pla Cerdà a Sant Martí de Provençals
Al 1897 Barcelona tenia 383.908 habitants i se’n va agregar quasi la meitat més. Quant
al territori, el terme municipal es va quadruplicar i va passar de 15,5 a 62,3 quilòmetres
quadrats. Sant Martí va participar en aquest augment aportant-hi prop de 40.000 persones (un
22,8 % dels nous barcelonins) i 13,3 quilòmetres quadrats (un 21,3 % del nou territori). A més,
Sant Martí ocupava el tercer lloc quant al nombre total d’edificis que es van incorporar a
Barcelona: 3.748 cases (el 20,1 % dels nous immobles), xifra només superada per Gràcia i
Sant Andreu. En el moment de l’annexió, Sant Martí va passar a representar una cinquena part
de la ciutat. Dels pobles agregats, només Gràcia el superava en població, i Sant Andreu, en
territori.
El territori de l’antic Sant Martí de Provençals anava del Guinardó al mar i de prop de
l’antiga Ciutadella a tocar del Besòs. La seva superfície va augmentar amb el constant guany
de terres al mar. L’extens terme municipal, que abastava l’antiga jurisdicció eclesiàstica de la
parròquia de la que prenia el nom (Sant Martí), tenia fins ben iniciat el segle XIX un caràcter
agrari, subsidiari de la ciutat veïna.
Diversos eren els condicionaments i els eixos d’atracció de població de Sant Martí
abans de l’aprovació de la llei d’eixample barcelonina del 1860. El caràcter dispers del
poblament martinenc de l’època moderna es va intensificar amb el creixement demogràfic del
segle XVIII. El seu territori estava poblat per masies aïllades que es disposaven al llarg dels
camps, seguint els antics camins i respectant el traçat de les rieres (P. Vila, 1974). Les úniques
agrupacions es produïen a la Sagrera (al costat de la parròquia), al Clot (al voltant dels molins
del Rec i de la carretera de Ribes) i, posteriorment, a la Llacuna i al Taulat. Aquesta
disgregació de la població i la consegüent manca d’un nucli urbà consolidat van determinar
d’una manera decisiva el futur del desenvolupament econòmic i urbà de Sant Martí, alhora que
avançaven quina en seria la divisió administrativa.
De tota manera, però, quan s’observa el plànol topogràfic realitzat per Cerdà al 1855 —
veritable radiografia del poblament dels territoris del pla de Barcelona—, no deixa de
sorprendre la poca entitat que encara tenien els nuclis martinencs comparats amb altres pobles
com Gràcia, Sant Andreu o Sants. Tan sols el sorgiment i la consolidació industrial del sector
de Poblenou denota un procés de formació urbana al llarg de l’eix de comunicació amb el Clot
(actuals carrers Sant Joan de Malta i Marià Aguiló).
L’expansió de la quadrícula projectada per Cerdà al seu pla d’eixample de Barcelona
s’estenia fora del municipi barceloní i abraçava els que normalment es coneixen com "pobles
del Pla". Aquest fet no només afectava les trames urbanes que amb major o menor grau
s’havien desenvolupat en aquests nuclis de població, sinó que comportava tot un seguit de
problemes competencials de gestió i d’aplicació del mateix projecte.
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Sant Martí presenta la major superfície afectada pel pla d’eixample de tots els pobles
afectats. La dispersió i la manca d’una concentració de població a què ens hem referit
anteriorment i l’omissió que fa Cerdà de les antigues vies de comunicació que fins llavors
havien actuat com a vertebradores de la urbanització són els factors que faran que el traçat
ortogonal proposat al pla d’eixample no respecti l’antic i encara feble poblament martinenc.

L’Eixample de Barcelona
La idea general, estesa no només entre la classe política de Sant Martí, era considerar
absurd un plantejament que trencava la dinàmica de creixement urbanístic dels diferents nuclis
i la supeditava a unes alineacions oficials, traçades sobre un plànol, que no respectaven les
vies de comunicació existents i que majoritàriament travessaven camps que no es pensaven
urbanitzar. Exceptuant casos aïllats, l’obtenció dels rendiments de les terres tant pel seu ús
agrícola com industrial superava els possibles beneficis d’una reparcel·lació i urbanització
d’eixample. Així, no és estrany que en els 37 anys que van transcórrer entre l’aprovació del pla
d’eixample i l’annexió —anys de marcat creixement en algunes de les zones de Sant Martí— es
continués construint bàsicament seguint els antics eixos vertebradors del territori. El resultat va
ser que al final del període ni una sola via d’eixample comunicava Barcelona amb els nuclis de
Sant Martí. Les grans artèries van haver d’esperar força anys per penetrar en l’antic terme
municipal: la Gran Via no va començar a urbanitzar-se fins ben iniciat el segle XX; la Diagonal
no ha pogut ser possible fins l’actualitat.
Les dificultats d’execució de l’Eixample i els intents de respectar les preexistències van
fer que el projecte es replantegés diversos cops: l’arquitecte municipal de Sant Martí, Pere
Falqués, en va presentar unes primeres modificacions al 1878-79; Claudi Duran Ventura, unes
altres al 1894, només tres anys abans de l’annexió. Posteriorment, ja formant part de
Barcelona, el projecte d’eixample es va tornar a adequar al 1909 i al 1920 per part d’Ubaldo
Iranzo. Fins llavors la seva execució havia estat gairebé nul·la.
L’establiment de grans fàbriques al sector del que es va acabar anomenant Poblenou
—el nom ja ho diu tot— es va produir fonamentalment a partir de la dècada de 1870, quan
aquells territoris van quedar alliberats de les restriccions constructives que imposava l’antiga
fortalesa de la Ciutadella. De l’època daten els complexos fabrils —alguns de notable vàlua
arquitectònica i molts desapareguts— que donaven feina a milers de treballadors (Ll.
Permanyer, 2008). A pesar de les grans fàbriques tèxtils (Arañó, Ricart, Juncadella, Framis,
etc.), la indústria martinenca —normalment barcelonina, però situada a Sant Martí— es va
diversificar. Sant Martí va començar a comptar amb una important indústria alimentària (farines,
licors, xocolata), adobaries, metal·lúrgiques o químiques.
Sovint s’identifica Sant Martí amb aquest nucli industrial, sense tenir en compte, però,
que el Poblenou ocupava només una petita part del territori martinenc. La resta de nuclis van
mantenir la seva personalitat. Tanta era la diferenciació entre el caràcter rural i dispers de
l’antic Sant Martí i el barri del Taulat, que aquest va aprovar al 1870 la seva segregació
intentant constituir-se com a municipi. El projecte va ser finalment frustrat per la Diputació
barcelonina.
Mentrestant, el Clot —on es va construir l’Ajuntament— la Sagrera i el Camp de l’Arpa
van seguir una dinàmica pròpia que poc tenia a veure amb el creixement industrial del
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Poblenou. El cas extrem el trobem a la part més alta de Sant Martí: el Guinardó, que no va
experimentar un veritable desenvolupament de població fins ben iniciat el segle XX, quan la
memòria de la independència martinenca era massa feble per tenir cap sentiment de
pertinença a una realitat històrica tan distinta.
Sant Martí devia el seu espectacular creixement de població i industrial del segle XIX al
seu veïnatge i relació amb Barcelona. A pesar dels interessos del poder local —fraccionat en
els diferents districtes municipals—, dels desavantatges fiscals d’una economia sorgida al límit
dels impostos de la capital, i del recel d’una Administració distant, l’oposició a l’annexió es va
esvair poc després del 1897.

IV.1.4. Territoris i barris del Districte de Sant Martí
El territori de Sant Martí de Provençals s'estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des
de les muralles fins als marges del riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel.
Aquest extens territori es va desenvolupar cap al nord a partir del segle X, gràcies a la
presència del Rec Comtal, que portava l'aigua de Montcada a Barcelona. En canvi, les terres
de més al sud, insalubres, formades en gran part per aiguamolls, es van transformar a partir de
mitjan segle XVII arran d'un procés industrialitzador que va convertir l'antic municipi en un dels
territoris amb més concentració d'activitat industrial de l'Estat espanyol.
Provençals prové de la paraula llatina provincialis, utilitzada pels romans per anomenar
els camps situats més enllà de les muralles de les ciutats (ager provincialis, és a dir, camps de
la província). Sant Martí és el nom de la primera capella d'aquest territori, dedicada a sant Martí
de Tours (segle V) origen de l'actual església de Sant Martí, situada a la Verneda.
Fins a l'any 1716, Sant Martí de Provençals va ser una parròquia sufragània de Santa
Maria del Mar. A partir d'aquesta data, a conseqüència del Decret de Nova Planta, es va
convertir en un municipi independent fins al 1897, en què va ser agregat a la ciutat de
Barcelona amb els pobles de Gràcia, Sant Andreu, Sants, les Corts i Sant Gervasi.
Amb l'annexió, el Clot i el Poblenou, els principals nuclis habitats de l'antic municipi,
aïllats entre ells i amb característiques pròpies, van accentuar la seva personalitat.
El districte de Sant Martí es troba a l'est de la ciutat: limita amb el municipi de Sant
Adrià de Besòs, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i el mar
Mediterrani.
És el segon districte de la ciutat en extensió real i població. Ocupa 1.079,6 hectàrees,
amb 221.029 habitants. Té 2.040 metres lineals de litoral i concentra la major part de les
platges de la ciutat (un 48,1% del total).
El seu nom prové de l'antic municipi del pla de Barcelona, Sant Martí de Provençals,
que va ser un poble independent des del 1714 fins al 1897.
La configuració actual data de l'any 1984, quan l'Ajuntament de Barcelona va aprovar
una nova divisió territorial de la ciutat en deu districtes.
El districte es divideix en quatre grans territoris, el Clot-Camp de l'Arpa i la Verneda,
situats per sobre de la Gran Via, i el Poblenou i barris del Besòs, que es troben entre la Gran
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Via i el mar. Aquests territoris agrupen una sèrie de barris amb una història i uns orígens
característics, tots amb una gran riquesa i vitalitat associativa.
El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el futur de Barcelona.
Aquesta combinació es reflecteix especialment en la transformació de l'antic Poblenou
industrial en el nou districte tecnològic 22@. Aquest projecte suposa barrejar l'activitat
econòmica (empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la residencial
(reurbanització dels carrers i construcció d'habitatges). Una iniciativa batejada com a ciutat
compacta que vol ser el referent de la Barcelona del futur.

Figura IV-1-2.- Detall dels barris del districte de Sant Martí.

Font: Ajuntament de Barcelona.
Altres projectes que estan canviant la fisonomia del districte són la prolongació de
l'avinguda Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la
semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral, de la Vila Olímpica al Besòs. Tots
aquests canvis es concreten en deu barris. Per damunt de la Gran Via hi ha Camp de l'Arpa del
Clot i el Clot així com la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals. En l'antic territori del
Poblenou es reconeixen, a més del nucli central, els barris de Provençals, la Llacuna i el Parc,
la Vila Olímpica i Diagonal Mar.
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IV.1.5. Els barris de Sant Martí en relació a la plaça
Podríem estudiar el conjunt de barris que conformen el districte de Sant Martí, però en
centrarem en aquells que llinden físicament amb la Plaça per, per tenir-ne un contacte més
directe. Més endavant, aixecarem la vista i analitzarem l’entorn des d’una perspectiva més
àmplia.

El Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou
El barri comprèn dues zones, avui ben diferenciades però que tendiran a integrar-se en
els propers anys: d'una banda, el veïnat del Parc i, d'altra, l'entorn de la plaça de les Glòries, en
concret la seva part baixa que s'estén en direcció al mar.
El sector o veïnat del Parc està format per una dotzena d'illes situades entre el Parc de
la Ciutadella, l'Estació del Nord i el carrer de la Marina. Aquests elements que l'envolten han
estat, en bona mesura, barreres urbanes que han dificultat la integració d'aquest petit nucli en
un entorn urbà més ampli, com també ho ha fet la seva posició en el límit entre tres districtes.
En el futur immediat, però, l'eix de la Meridiana i els d'Almogàvars, Pallars i Pujades han de ser
les vies de connexió que vinculin el Parc amb el sector 22@ comprès entre la Meridiana i el
carrer de la Llacuna. Els nous desenvolupaments residencials, d'equipaments i, sobretot,
d'activitat que s'hi preveuen situaran el Parc en un context territorial i funcional més ampli i més
divers que afavorirà el seu dinamisme i integració urbana.

Figura IV-1-3.- Mapa del barri del Parc i la Llacuna del Poblenou.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a l'entorn de la Plaça de les Glòries, es tracta d'un espai en profund procés
de transformació. En primer lloc, per la reurbanització de la mateixa plaça i de tot l'espai que
l'envolta, equivalent a més d'una desena d'illes de l'Eixample, complementada amb la
construcció d'alguns edificis emblemàtics i d'un potent intercanviador de transports que li
atorgarà gran accessibilitat. I en segon lloc, pel desplegament d'activitats 22@ en més d'una
trentena d'illes, amb operacions destacades com l'eix residencial i terciari del carrer Llacuna, o
les d'equipaments, parcs i altres usos en l'eix de la Meridiana.

El Barri del Clot
El Clot és un dels nuclis més antics de Sant Martí. Ja existia a l'època medieval, amb el
nom de Clotum Melis (Clot de la Mel). El nom del barri deriva de la paraula Cros, que significa
"fons", i fa referència a terres de conreu situades en fondals. Molt ric gràcies a les hortes i els
molins al voltant del Rec Comtal, proveïa de queviures la ciutat de Barcelona i, entre altres
productes, mel de gran qualitat.
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Figura IV-1-4.- Mapa del barri del Clot.
Font: Ajuntament de Barcelona.

El caràcter rural d'aquesta zona es va mantenir fins al segle XIX. Algunes masies i
torres senyorials han arribat fins als nostres dies, com la Torre del Fang o la Torre de Sant
Joan. La resta han desaparegut amb el temps, però alguns dels seus carrers o racons evoquen
el passat agrícola.
Durant el segle XIX s'hi van instal·lar les primeres farineres, seguides per indústries
tèxtils, adoberies, bòbiles, etc. Al final del segle XIX el barri s'havia convertit en un assentament
industrial i obrer, amb un augment molt important de població, la majoria procedent de la resta
de Catalunya i d'Aragó.
L'any 1854 va començar a circular la línia de tren en direcció a França, i el 1861 la de
Saragossa. El posterior soterrament o desaparició dels traçats del tren, ja al segle XX, no va
suposar la desaparició de barreres urbanes, en ser substituïdes per vies ràpides per a
automòbils com la Meridiana, inaugurada l'any 1964 o, més tard, Aragó i la Gran Via. Aquest
fet, que actualment s'intenta corregir facilitant la permeabilitat peatonal a través d'aquestes
grans artèries, ha estat una de les causes de la consolidació de dinàmiques urbanes
diferenciades al Clot i al Camp de l'Arpa.
El Clot ha perdut de mica en mica el seu caràcter industrial, en desplaçar-se o
desaparèixer antigues fàbriques i tallers. Això ha fet possible la recuperació d'alguns grans
espais per a ús ciutadà, com el parc del Clot. Altres zones, com el Clot de la Mel, han acollit
noves implantacions residencials.

IV.1.6. Fluxos absorbits de l’entorn interurbà
La porta nord de la ciutat de Barcelona pel Besòs connecta els municipis veïns
(Badalona, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet,
Tiana) a través de l’Avinguda Meridiana i la Gran Via cap a la Plaça de les Glòries i des d’aquí
cap a diferents punts de la ciutat.

Figura IV-1-5.- Mapa dels municipis veïns de Barcelona del costat Besòs.
Font: Ajuntament de Barcelona.
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Tots aquests municipis es relacionen diàriament a través d’aquests fluxos directament
amb la ciutat de Barcelona, generant altes intensitats mitjanes diàries sobretot en hores punta.
És doncs interessant quantificar aquestes relacions i els fluxos entre els municipis en
aquesta part de la ciutat. Ens donarà una idea de la capacitat que suporta aquest punt
estratègic de la ciutat.

La taula següent mostra mitjançant una segregació per modes de

transport, segons si el desplaçament és a peu o en bicicleta, si es realitza en transport públic
(tren, autobús,...) o en transport privat.
S’observa com els municipis amb més població, i aquells més propers en distància a la
ciutat de Barcelona, generen un nombre més alt de desplaçaments tant d’entrada com de
sortida.
municipi

Tipus

Peu+bici
Transport públic
Badalona
Transport privat
Total
Peu+bici
Montcada i Transport públic
Transport privat
Reixac
Total
Peu+bici
Transport públic
Montgat
Transport privat
Total
Peu+bici
Sant Adrià Transport públic
de Besòs Transport privat
Total
Peu+bici
Santa
Transport públic
Coloma de
Transport privat
Gramenet Total
Peu+bici
Transport públic
Tiana
Transport privat
Total
Peu+bici
Transport públic
TOTAL
Transport privat
Total

Desplaçaments
d'origen BCN
2.942
41.373
34.354
78.669
823
6.178
7.459
14.459
40
1.478
2.082
3.601
5.928
10.958
8.634
25.520
2.649
26.012
17.123
45.784
0
681
1.539
2.220
12.383
86.679
71.191
170.253

Desplaçaments
destí BCN
3.501
41.234
34.889
79.623
1.111
5.933
7.309
14.354
22
1.301
1.886
3.209
5.900
10.433
9.293
25.627
2.547
26.083
16.665
45.295
0
868
1.517
2.385
13.081
85.852
71.560
170.492

Taula IV-1-1.- Desplaçaments amb origen- destí a Barcelona en relació als municipis veïns costat Besòs.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Quasi un 42% a meitat dels desplaçaments que es realitzen entre aquests municipis de
front nord-est de la ciutat i Barcelona, són amb transport públic. Un 8% es realitzen a peu o en
bicicleta. El que vol dir que un 50% es realitzen en transport privat. Això suposa un alt parc de
vehicles, principalment cotxes, que un cop a destí (en aquest cas la ciutat de Barcelona) han
d’aparcar-se en algun indret.
Tots aquets desplaçaments mostren d’alguna manera o altra el gran flux que absorbeix
i distribueix aquest punt de la ciutat, que és estratègic.
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IV.2.- EL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE (DRETA DE L’EIXAMPLE)
“Somos todos tan limitados, que creemos siempre tener razón.”
Goethe

Malgrat la Plaça de les Glòries formi part del districte de Sant Martí, gran part del seu
perímetre limita amb l’Eixample, en concret amb els barris de Fort Pienc i de la Sagrada
Família. S’ha cregut interessant estudiar la relació amb aquesta part de l’entorn, analitzant-ne
des de la situació i història dins el districte en relació el Pla Cerdà, així com els seus barris i
territoris.

IV.2.2. Situació del Districte
El districte de l'Eixample ocupa l'espai central de la ciutat, per la qual cosa limita amb
bona part dels districtes de Barcelona: a l'est, amb Ciutat Vella; al nord, amb Sant Martí; al sud,
amb les Corts i Sants-Montjuïc, i a l'oest, amb Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó.

Figura IV-2-1.- Situació del districte de l’Eixample dins la ciutat.
Font: Ajuntament de Barcelona.

IV.2.2. Història de l’Eixample
L’Eixample d’Ildefons Cerdà, precursor de l’urbanisme racional modern
El districte de l'Eixample és fruit del creixement de Barcelona en un dels moments més
esponerosos de la seva història, en el moment en què definitivament es configura com el cap
motor de la Catalunya contemporània.
L'origen de l'Eixample el trobem en l'espai del pla del Barcelonès que hi havia fora
muralles, entre la ciutat i els pobles de la rodalia. Era una gran extensió de pla, en la qual no es
podia construir perquè es considerava zona militar i en la qual només hi havia horts dels
pagesos de Gràcia i de Barcelona, que eren solcats pels camins que sortien dels portals de la
ciutat vella.
Fins al començament del segle XIX, les muralles medievals de Barcelona eren prou
grans per acollir una ciutat que anava creixent, però amb l'inici de la industrialització es van fer
petites amb les noves fàbriques i el creixement conseqüent de població. A causa de la
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prohibició d'edificar fora de les muralles, es van construir les noves fàbriques i els barris de
treballadors als pobles que envoltaven la ciutat. Pobles com Gràcia, Sants, Sant Martí i Sant
Andreu es convertirien en viles industrials.
La relació entre la ciutat i els pobles del pla era molt intensa. Del portal de Sant Antoni
sortia el camí cap a Sants, i del portal de l'Àngel el camí de Gràcia. El trànsit era tan intens que
es van instal·lar serveis regulars de cotxes de cavalls. El 1824 es van plantar quatre fileres
d'arbres al voltant del vell camí de Gràcia, que es convertí en un passeig tant per als
barcelonins com per als graciencs. Més tard, es van construir jardins amb berenadors i locals a
l'aire lliure on es feia teatre, balls i concerts de música i atraccions; eren el Prado Catalán, els
Camps Elisis i el Tívoli, entre d'altres.
Entre el 1854 i el 1856 s'aconsegueix enderrocar les muralles en un curt període de
govern progressista, però fins al 1858 no es va permetre de fer un pla per eixamplar
urbanísticament la ciutat.
Va ser l'any 1859 quan el consistori barceloní va convocar un concurs de projectes
urbanístics, del qual va sorgir guanyador el de l'arquitecte Rovira i Trias. Paral·lelament, el
govern central en va encarregar un altre a l'enginyer Ildefons Cerdà, un pla que va imposar per
un decret que anul·lava la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Aquella intromissió centralista
no va agradar gens a la ciutat, malgrat que establia un projecte millor (F.Magrinyà, 1995). El
Pla Cerdà aprovat es va rebutjar per la mesura centralista del govern i pel gran nombre
d'espais "desaprofitats" en jardins. El seu pla no es destinava, només, a l'espai que avui ocupa
el districte de l'Eixample; va plantejar un eixample entre Montjuïc i el riu Besos, incloent-hi el
terme de Sant Martí.
L'Eixample es va construir en els anys de la industrialització de Catalunya, a la darreria
del segle XIX i començament del XX. La part central, la dreta de l'Eixample, va ser el barri de la
burgesia que va introduir a casa seva un estil propi, el modernisme, reflex d'aquell moment.
Malgrat concentrar-se en aquesta zona un bon nombre dels edificis significatius, la resta dels
que hi havia també a altres barris com el Fort Pienc, la Sagrada Família, Sant Antoni o
l'esquerra de l'Eixample, van ser influïts per aquest corrent. Tot l'Eixample constitueix un
conjunt arquitectònic modernista únic a Europa.

El Pla Cerdà
Amb el seu pla urbanístic, Cerdà volia dissenyar una ciutat igualitària, on no es
diferenciessin uns barris dels altres per les condicions de vida imposades. Els mateixos serveis
es preveien uniformement per a tots els racons.
Es basava en una gran xarxa de carrers perpendiculars i travessers. Tots ells
uniformes, excepte dues vies esbiaixades superposades -la Diagonal i la Meridiana- i la Gran
Via de les Corts Catalanes. El punt on es trobaven aquests eixos era el gran centre de
comunicacions de l'Eixample, en el qual es preveia una gran plaça, la de les Glòries Catalanes.
Amb un gran rigor, va preveure el repartiment uniforme de zones de serveis, com ara mercats,
centres socials i esglésies, i uns grans parcs de districte.
Les illes no eren ben bé quadrades, ja que, per facilitar la visibilitat, a les cantonades es
tallaven els angles en forma de xamfrà. A l'interior de cada una només es permetia construir en
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un o dos costats, i la resta de l'espai es deixava per al jardí dels veïns. Les cases no havien de
tenir més de tres pisos d'alçada (16m.), ni tampoc no havien de ser gaire profundes. Cerdà ho
va establir així perquè considerava que la salut dels ciutadans depenia de poder viure en unes
cases ben il·luminades per en les quals circulés l'aire net dels jardins que les havien d'envoltar
per tot arreu.
Pel que fa als jardins, a més dels arbres dels carrers i els jardins de cada illa de cases,
a cada barri es feia un gran parc de quatre a vuit illes d'extensió. A més a més, a la zona del
Poblet, avui barri de la Sagrada Família, hi preveia un gran hipòdrom i un gran bosc a l'extrem
de llevant de la ciutat, a la riba del Besòs. Igualment es preveien tres hospitals fora de la trama
de carrers.
Tot i que en aquell moment era difícil d'imaginar-se l'existència de l'automòbil, es va
deixar carrers espaiosos, per on podien circular els carros, els cotxes i els tramvies de cavalls.
En definitiva, Cerdà volia fer una ciutat per viure-hi en la qual s'evités l'amuntegament
de cases de la ciutat vella.
L'encant de l'Eixample no és només els edificis més valuosos, sinó tot el conjunt; les
cases que són més senzilles tenen una cornisa, una barana o una porteria amb un detall
significatiu de l'arquitectura que les caracteritza.

L’Eixample actual
Malgrat tot o gràcies a que Cerdà va concebre una ciutat utòpica, l’Eixample actual té
plena vigència, després de 150 anys en ple inici del Segle XXI l’Eixample segueixi essent el cor
de la Barcelona actual, i continua la seva construcció ja que si bé la part central representada
pel districte del mateix nom presenta la fisonomia típica del disseny inicial, durant molts anys va
romandre parada l’evolució de la quadrícula de Cerdà cap al riu Besòs, el districte de Sant
Martí de Provençals, els terrenys dels quals formaven part del projecte d’eixample, es va
ocupar per industries que per les seves característiques no podien ser ubicades a la part
central, la necessitat d’espais superiors al d’una illa va impedir obrir molts dels carrers
projectats així durant dècades.
L’últim gran impulso de l’eixample es va produir a partir de l’any 1986 moment en que
Barcelona és nombrada seu dels Jocs Olímpics de 1992, es construeix la Vila Olímpica
respectant el traçat de l’eixample, el que permet que després de més d’un segle l’eixample i
l’Avinguda Diagonal arriben al mar i es desplacen fora de Barcelona les grans industries,
quedant com a testimoni ornamental de l’activitat industrial d’aquesta zona, moltes de les
xemeneies de les fàbriques que la ocuparen, tot això permet en l’actualitat obrir vies i urbanitzar
zones noves, en les que en alguns casos s’està construint rodejades de zones ajardinades molt
similars als dissenys originals.
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IV.2.3. El Territori i els Barris en relació a la Plaça
Igual que en el cas del districte de Sant Martí podríem estudiar el conjunt de barris que
conformen el districte de l’Eixample, però en centrarem en aquells que llinden físicament amb
la Plaça per, per tenir-ne un contacte més directe.
La Barcelona moderna va néixer a l'Eixample, ideada per l'enginyer i urbanista a qui
deu el seu dibuix màgic i únic: Ildefons Cerdà. El districte és fruit d'un dels moments més
esplendorosos de la història de la ciutat, quan es configura definitivament com el motor de la
Catalunya contemporània i trenca amb el passat medieval enderrocant les muralles a mitjans
del segle XIX. La millor expressió creativa d'aquest moment és l'estil arquitectònic modernista
que impregna el districte, amb una acumulació d'edificis de gran valor patrimonial que, sota el
regnat de la Sagrada Família, el converteixen en un conjunt sense comparació a Europa. Amb
el seu pla urbanístic, Cerdà va dissenyar una ciutat igualitària, on no es diferencien uns barris
dels altres i els serveis públics es reparteixen uniformement per tots els racons. Una ciutat per
viure-hi, que evita l'amuntegament de cases tradicional a la veïna Ciutat Vella.

Figura IV-2-2.- Detall dels barris del districte de l’Eixample.

Font: Ajuntament de Barcelona.

El barri de la Sagrada Família
Més enllà del límit de la dreta de l'Eixample, a la part alta, hi ha el barri de la Sagrada
Família, que abans es coneixia com el Poblet. El Poblet era un veïnat que durant molts anys es
va reduir a camps, amb un petit nucli de cases baixes situades al voltant de l'actual carrer de
València. No va arribar a tenir una certa entitat fins als primers anys del segle XX, com a barri
obrer a l'entorn de moltes indústries.
El que avui li dóna personalitat és el temple de la Sagrada Família. Va ser encarregat
com a temple expiatori i es va projectar el 1881 en uns terrenys del terme de Sant Martí, quan
al seu voltant tot eren camps. El projecte va ser encarregar inicialment a l'arquitecte Francesc
de Paula Villar i el va continuar un jove i llavors poc conegut arquitecte anomenat Antoni Gaudí,
que es va fer càrrec de les obres quan tot just es començava a construir la cripta d'estil
neogòtic. Actualment el temple és l'obra de Gaudí més coneguda arreu del món i el lloc més
visitat pels turistes de la ciutat.
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Figura IV-2-3.- Mapa del barrri de la Sagrada Família.
Fontt: Ajuntament de Barcelona.

L'avingud
da de Gaudíí travessa el barri, unintt la Sagrada
a Família am
mb una altra
a obra
cabda
al del modernisme català: l'Hospitall de la Santa Creu i Sa
ant Pau, de Lluís Domèn
nech i
Montaner. Ambdó
ós edificis ha
an estat decla
arats Patrimo
oni de la Hum
manitat per la UNESCO.
El barri de
d la Sagrad
da Família in
nclou en el seu
s extrem in
nferior el veïïnat dels Encants,
amb el popular mercat-fira
m
de
e Bellcaire o Encants. Aq
questa zona es veura tra
ansformada en un
futur proper per la
a remodelaciió que afecta
arà tot l'entorrn de la Plaça de les Glòries.

El barri del Fort Piienc
Fort Pien
nc va néixer com a zona
a de fortifica
acions. Felip
p V, en esta
ablir el sistem
ma de
vigilància de la ciutat, va fer la Ciutadella
a i un fort av
vançat, vora del camí que sortia del Portal
Nou: el Fort Pius. La seva exxistència va passar
p
sense
e pena ni glò
òria i el 1869
9 es va enderrocar
juntament amb la
a Ciutadella. Molt a la vorra es va cons
struir, el 186
61, l'estació d
del ferrocarril de la
línia de
d Lleida. La
a façana d'aq
quells edificis d'estil neoclàssic és avvui la façana
a lateral de l'actual
edificci engrandit el
e 1910 amb una gran coberta de ferrro.
L'estació del Nord va
a donar perso
onalitat a un
n barri situat entre la via del tren i la
a Gran
Via. S’hi
S localitzaren molts tra
ansportistes entorn de l'a
antiga carrete
era de Ribess, una vella via
v de
sortid
da de la ciuta
at des de l'èp
poca romana
a i fins que es
e va desenvvolupar l'Eixa
ample. El no
om del
barri prové del qu
ue duia l'equip de futbol de
d la zona (""Fortpienc", és
é a dir, el d
de Fort Pius) i avui
bat consolida
ant-se.
és el que ha acab

Figura IV-2-4.- Situació de
el barri del Fort Pienc.
Fontt: Ajuntament de Barcelona.
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IV.3.- EL PRESENT DELS BARRIS: DADES ECONÒMIQUES I
SOCIALS
“ El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de
un arquitecto genial sería admirable; pero cuando se desmanda y se
siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, hace tales
horrores, que habría que sujetarla y llevarla a la cárcel.”
Pío Baroja

Per fer un reconeixement de l’àmbit territorial d’influència de la Plaça de les Glòries en
el nostre cas, analitzarem diferents indicadors i paràmetres tant a nivell de població i superfície
com d’activitats econòmiques i parc immobiliari, així com activitats empresarials i paràmetres de
desenvolupament social.
Com hem dit en apartats anteriors, la Plaça de les Glòries que da emmarcada entre els
barris del Parc i la Llacuna del Poblenou, i el Clot pel que fa al districte de Sant Martí. I pels
barris de la Sagrada Família i del Fort Pienc pel que fa a la dreta de l’Eixample.
És per això, que amb la finalitat d’obtenir un perfil de la població que es pot veure
afectada per les obres de remodelació de la Plaça de les Glòries, hem recopilat dades i
elaborat gràfiques que ens serviran d’ajuda.

IV.3.1. Anàlisi de Superfície i de Població
La ciutat de Barcelona està confinada per 4 límits geogràfics que han fet que no es
pugui estendre més en superfície. Aquest límits són, per l’est amb la costa del mar Mediterrani,
la serralada de Collserola pel costat oest i a banda i banda, pel nord amb el riu Besòs i al sud
amb el riu Llobregat.
Barcelona s’estén segons hem explicat i aquesta superfície suposa uns 101.4 km2. El
districte de Sant Martí té una superfície de 10.8 km2 el que representa un 10% del total de la
ciutat. Mentre que l’Eixample té 7.5 km2, que representa un 7.4% del total.
La ciutat de Barcelona, segons dades estadístiques del Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona, té 1.603.178 habitants. Si els comparem amb els habitants que té
el districte de Sant Martí i els diferents barris que estan afectats per les obres:
POBLACIÓ 2007
DISTRICTE
BARCELONA
EIXAMPLE
SAGRADA FAMILIA
FORT PIENC
SANT MARTÍ
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
EL CLOT

TOTAL
1.603.178
263.769
52.185
31.521
224.452
13.104
26.796

%
100
100
100
100
100
100
100

HOMES
760.309
120.963
23.956
14.681
108.305
6.304
12.858

%
47,4
45,9
45,9
46,6
48,3
48,1
48

DONES
842.869
142.806
28.229
16.840
116.147
6.800
13.938

Taula IV-3-1.- Població: lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 juny de 2007.
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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52,6
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54,1
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Actualment conformen el districte de Sant Martí 224.452 habitants, que es troben
repartits entre els seus diferents barris. La població de Sant Martí representant un 14% dels
habitants de la ciutat. El barri del Parc i la Llacuna del Poblenou representen un 5.8% dels
habitants del districte de Sant Martí, mentre que els del Clot en representen un 12% (el doble).
A més, el Clot és la zona on la concentració d’habitants per quilòmetre quadrat és més
elevada, amb una densitat aproximada de 45.200 hab/km2. Molt per sobre de la densitat
mitjana de la ciutat de Barcelona que quasi arriba als 16.000 hab/km2. Això fa pensar que en
aquest barri en concret, el tipus d’habitatge predominant serà el bloc de pisos, acompanyat de
la poca presència de zones verdes.
Per altra banda, ens sembla interessant comentar que existeix una diferència
considerable de densitats de població entre aquests barris i el barri de PobleNou. Això és
conseqüència del fet que aquest, ha estat un barri amb una gran tradició industrial i com a
prova d’això en trobem els edificis que havien albergat antigues fàbriques i alguns altres que
encara actualment són indústries en funcionament. Tanmateix, el barri del Poble Nou viu un
punt d’inflexió en la seva història ja que des de fa uns anys el que es pretén fer, és transformar
aquest barri en un barri tecnològic amb el pla 22@ i donar-li un valor afegit que de ben segur
que en farà variar la seva densitat.
Pel que fa a l’Eixample, és el districte més poblat de Barcelona i tots els seus barris
presenten una densitat de població força elevada. Actualment el districte de l’Eixample el
formen 263.769 habitants, que representa un 16.5% dels habitants de Barcelona. El barri de la
Sagrada Família representa quasi un 20% de l’Eixample i el de Fort Pienc un 12%.
POBLACIÓ PER GRUP D'EDATS 2007
ANY
TOTAL
%
BARCELONA
1.603.178 100
EIXAMPLE
263.769 100
SAGRADA FAMILIA 52.185 100
FORT PIENC 31.521 100
SANT MARTÍ
224.452 100
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 13.104 100
EL CLOT 26.796 100

NENS
0‐14 a
189.195
28.449
5.558
3.505
28.266
1.391
3.570

%
11,8
10,8
10,7
11,1
12,6
10,6
13,3

ADULTS
ADULTS
GENT
JOVES
JOVES
GRANS
GRAN
15‐24 a
%
25‐39 a
%
40‐64 a
%
> 65 a
%
153.220 9,6 413.331 25,8 518.538 32,3 328.894 20,5
23.731
9
66.929 25,4 86.312 32,7 58.348 22,1
4.740
9,1 13.186 25,3 17.094 32,8 11.607 22,2
3.031
9,6
8.262 26,2 10.368 32,9 6.355 20,2
21.167 9,4 57.033 25,4 74.531 33,2 43.455 19,4
1.355 10,3 3.282
25
4.663 35,6 2.413 18,4
2.728 10,2 6.686
25
9.415 35,1 4.397 16,4

Taula IV-3-2.- Població per grups d’edat: lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 juny de 2007.
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

És interessant observar que segons la taula de la distribució de la població per grups
d’edats, el perfil de distribució de l’Eixample és quasi idèntic al de tota la ciutat, metre que pel
que fa al districte de Sant Martí observem com el percentatge de població d’entre 0 i 14 anys,
és a dir, els nens és lleugerament més elevat, en espacial pel que fa al barri del Clot. A més,
veiem com en aquest barri (i per extensió a tot el districte de Sant Martí) el grup de població de
gent gran, format per aquells habitants que té més 65 anys, és notablement inferior al de la
resta de la ciutat.
Si ens fixem ara en la distribució de la població segons el lloc de naixement, veiem que
pel que fa al districte de l’Eixample, el percentatge referent a habitants nascuts a la resta de
Catalunya és més elevat en detriment al percentatge dels nascuts a la resta d’Espanya. En el
cas del districte de Sant Martí passa exactament al contrari, en relació a tota la ciutat, hi ha
més habitants nascuts a la resta d’Espanya i menys de la resta de Catalunya.
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Per altra banda resulta destacable, veure que al districte de l’Eixample, i en especial al
barri del Fort Pienc, el percentatge de població d’origen estranger està 2 punts sobre que el
global de la ciutat.
POBLACIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT 2007
BARCELONA
RESTA
RESTA
DISTRICTES
TOTAL
%
CIUTAT
% CATALUNYA % ESPANYA % ESTRANGER %
BARCELONA
1.603.178 100
837.149 52,2 119.957
7,5 341.654 21,3 304.418
19
EIXAMPLE
263.769 100
140.734 53,4
24.749
9,4 46.247 17,5
52.039
19,7
SAGRADA FAMILIA 52.185 100
27.666
53
4.557
8,7 10.089 19,3
9.873
18,9
FORT PIENC 31.521 100
16.162
51,3
2.820
8,9
5.968 18,9
6.574
20,9
224.452 100
119.129 53,1
15.391
6,9 53.563 23,9
36.369
16,2
SANT MARTÍ
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 26.796 100
14.995
56
1.879
7
5.869 21,9
4.053
15,1
EL CLOT 13.104 100
6.474
49,4
927
7,1
3.085 23,5
2.618
20

Taula IV-3-3.- Població per lloc de naixement: lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 juny de 2007.
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

IV.3.2. Anàlisi Econòmica
Barcelona pel que fa a activitats empresarials desenvolupa el comerç al detall i les
activitats immobiliàries i serveis d’empresa. Aquestes activitats també són les que més es
troben al districte de l’Eixample amb diferència de la resta d’activitats.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TOTAL
ACTIVITAT EMPRESARIAL
Ramaderia
Indústries extractives
Energia i aigua
Indústries manufactureres
Construcció
Comerç a l'engròs
Comerç al detall
Restaurants, bars i hotels
Reparacions
Transports i comunicacions
Finances i assegurances
Act. immob. i serv. empresa
Manteniment, neteja i protecció
Ensenyament
Sanitat i assistència social
Altres serv. culturals i personals

ACTIVITAT PROFESSIONAL
Agricultura i ramaderia
Indústries extractives i químiques
Indústries tèxtils i arts gràfiques
Construcció
Comerç i turisme
Transports i comunicacions
Act. jurídiques, finan. i asseg.
Act. immob. i serv. empresa
Ensenyament
Sanitat
Art i espectacles
Altres

ACTIVITAT ARTÍSTICA

BARCELONA
%
EIXAMPLE
%
SANT MARTÍ
222.378
100,00 49.899
22,44
18.770

%
8,44

170.288

76,58

35.820

71,79

15.241

81,20

12
23
58
12.941
14.762
15.088
38.898
12.656
3.970
13.031
3.816
35.065
1.447
3.854
3.001
11.666

0,01
0,01
0,03
7,60
8,67
8,86
22,84
7,43
2,33
7,65
2,24
20,59
0,85
2,26
1,76
6,85
100,00

2
2
3
2.352
573
3.963
8.563
2.935
590
1.671
1.145
9.587
175
998
789
2.472

0,01
0,01
0,01
6,57
1,60
11,06
23,91
8,19
1,65
4,66
3,20
26,76
0,49
2,79
2,20
6,90
100,00

0
0
1
2.151
321
1.496
3.955
1.410
537
1.859
353
1.644
84
270
160
1.000

0,00
0,00
0,01
14,11
2,11
9,82
25,95
9,25
3,52
12,20
2,32
10,79
0,55
1,77
1,05
6,56
100,00

50.547

22,73

14.079

28,21

3.529

18,80

433
156
1.618
6.920
5.495
669
12.009
3.614
3.482
8.760
1.854
5.537

0,86
0,31
3,20
13,69
10,87
1,32
23,76
7,15
6,89
17,33
3,67
10,95
100,00

87
44
392
1.685
1.249
148
4.272
1.057
928
2.418
410
1.389

0,62
0,31
2,78
11,97
8,87
1,05
30,34
7,51
6,59
17,17
2,91
9,87
100,00

46
10
123
500
557
65
610
258
241
565
143
411

1,30
0,28
3,49
14,17
15,78
1,84
17,29
7,31
6,83
16,01
4,05
11,65
100,00

1.543

0,69

Taula IV-3-4.- Activitats econòmiques: lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 juny de 2007.
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa al districte de Sant Martí, malgrat les el comerç al detall també n’és l’activitat
principal representant un 26% de l’activitat total del districte, hi ha un segon grup d’activitats
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que hi són força representades: són les indústries de manufactures, el comerç a l’engròs, els
transports i les comunicacions i també les activitats immobiliàries i els serveis d’empresa.
Al voltant d’un 9% trobem les activitats relacionades amb la restauració (bars,
restaurants i hotels) per sobre de la mitjana de la ciutat.

Figura IV-3-1.- Oferta d’Activitats: Industrials; Comerç a l’Engròs; Comerç al Detall (alimentació).
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Figura IV-3-2.- Oferta d’Activitats: Comerç al Detall (tèxtil, pell i calçat);
dels Serveis (restaurants, bars i hotels); dels Serveis (act. Immobiliàries i serveis a empreses).
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Figura IV-3-3.- Oferta d’Activitats: dels Serveis (transports i comunicacions);
Professionals (act. Jurídiques, financeres i asseg.); Professionals (sanitat).
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Les gràfiques anteriors mostren com en general, al voltant de la plaça de les Glòries,
l’oferta d’activitats que s’hi acumula a grosso modo, són activitats industrials (sobretot a Sant
Martí), de comerç, de serveis tant de restaurants, bars i hotels, com d’immobiliàries i empreses.
Pel que fa a les activitats empresarials que es desenvolupen als barri del Poblenou, es
concentra més de la meitat de les indústries manufactureres que es troben al districte. L’altre
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tipus d’activitat predominant a la zona és el comerç al detall, però en el cas de Poblenou, el
nombre de comerços es troba lleugerament per sota del nombre d’indústries manufactureres.

IV.3.3. Anàlisi Inmobiliaria i d’Habitatges
El preu dels habitatges del districte de Sant Martí està lleugerament per sota del de
Barcelona en el cas dels habitatges de primera mà. I en relació als habitatges de segona mà
podem dir que el preu és similar. Amb aquestes dades, no podem fer una valoració segons els
barris però sí que podem veure que no es tracta d’un barri on els habitatges siguin
excessivament cars.
Els preus d’habitatge de l’Eixample és molt variat segons els barris, però no és dels
districtes més assequibles dins de la ciutat, ja que pagues el fet d’estar al centre de la ciutat.
En la tipologia de llars el districte de Sant Martí al 30.2% de les llars hi viuen dues
persones, però quasi al 27% són unipersonals.
En la tipologia de les llars el districte de l’Eixample destaca per l'elevada proporció de
població que viu sola, gairebé un terç de les llars. És un dels districtes de la ciutat, darrere de
Ciutat Vella i de Gràcia, amb més presència de llars unipersonals, un 33.4% (3,5 punts per
sobre de la mitjana de la ciutat). Aquesta situació s'explica per l'estructura d'edats de la
població, que es representa segons les piràmides d’edats que veurem en l’apartat següent.
Darrere de les llars unipersonals se situen les formades per una parella amb fills. El
percentatge d'aquest tipus de llar és, però, reduït si se'l compara amb altres zones de
Barcelona. El tercer lloc l'ocupen les parelles sense fills (no en tenen o els fills ja no viuen a la
llar). Finalment, les llars formades per mare amb fills són molt més nombroses que les
composades per un pare amb fills.

IV.3.4. Indicadors de Desenvolupament Social
Pel que fa l’Eixample, un dels trets demogràfics més característics del districte és
l'envelliment de la seva població. La gent gran és proporcionalment força més nombrosa que a
la mitjana de Barcelona. De fet, el percentatge de gent gran de l'Eixample només és superat pel
districte de Nou Barris.
En canvi, el districte presenta proporcions inferiors a la mitjana de la ciutat en població
infantil i jove.

Figura IV-3-4.- Piràmide d’edats del 2007 dels barris del Clot, i de Fort Pienc i de la Sagrada Família.
Font: IAE. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

L'Eixample també destaca per l'elevat nivell de formació acadèmica de la seva
població, només superat pels districte de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi.
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Això és pot apreciar en l'elevat percentatge de població amb titulació universitària i amb
la relativament reduïda presència de persones sense estudis o amb estudis primaris.
La població de nacionalitat estrangera ha augmentat força en els darrers anys i ho ha
fet al mateix ritme que la mitjana de la ciutat. Actualment l'Eixample té un percentatge de
població de nacionalitat estrangera similar al del conjunt de Barcelona.
En relació a la situació laboral, el grup més nombrós del barri és la població ocupada,
que representa el 44% de la població total, una proporció similar a la mitjana de Barcelona.
Però el districte destaca per l'elevada proporció de població jubilada (una cinquena
part del total), un percentatge només superat per Ciutat Vella.
La població escolar o estudiant forma el tercer grup més nombrós en relació a la
situació laboral.

Pel que fa al districte de Sant Martí, està per sota del percentatge global de gent gran a
la ciutat de Barcelona.
Podríem dir que la resta de grups d’edats estan en percentatges molt similars als de
tota la ciutat.
Destaca però que la població infantil en aquest districte supera la mitjana, de manera
que fa a la població en aquesta zona de la ciutat més jove.
El percentatge de població estrangera en el districte és de les més baixes de la ciutat,
darrere de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris.
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IV.4.- ALTRES PROJECTES A L’ENTORN DE LA PLAÇA
“La ardua tarea del sabio está en mantener suspenso todo
asentamiento.”
San Agustín

Les transformacions a l’entorn de la plaça de les Glòries engloben moltes altres
actuacions que tenen com a objectiu principal, revitalitzar la zona Nord-Besòs de la ciutat.

IV.4.1. Semicobertura de la Gran Via Nord
La semicobertura de la Gran Via Nord va suposar un gran canvi a nivell visual i una
millora en la vida dels veïns d’aquesta zona de la ciutat. Ja que la Gran Via en aquest punt va
passar de ser una autopista urbana a una via amb una estructura i una ordenació de l’espai
molt més accessible per al seus usuaris, especialment per als veïns.

Figura IV-4-1.- Àmbit i localització de la semicobertura de la Gran Via.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Aquesta actuació té una longitud aproximada de 2.800 metres i una amplada constant
d’aproximadament 100 metres a excepció del tram comprès entre els carrers Espronceda i
Fluvià on l’amplada és d’uns 128 metres i del primer tram situat entre les Glòries i el carrer Sant
Joan de Malta.
Amb la finalitat de millorar la connectivitat entre els sectors situats a ambdós costats de
la Gran Via es van preveure dues intervencions. D’una banda, la construcció del pont
d’Espronceda que permetria essencialment una millora dels recorreguts dels autobusos. De
l’altra, la construcció de passarel·les per vianants, aconseguint una connectivitat a nivell veïnal
semblant a la que ja hi havia a l’Eixample. La construcció d’aquestes estructures va permetre,
per tant, l’execució d’una nova urbanització que es compon fonamentalment d’espais verds
arbrats i places intercalades de manera fluïda i contínua als costats de la Gran Via, creant
d’aquesta manera un espai d’esbarjo unificat que es pugui reconèixer.
El punt de partida d’aquesta actuació, neix fruit d’un conveni signat el 15 de juny de
2001 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal de resoldre els
problemes que presentava la Gran Via al seu pas pel Districte de Sant Martí, que queden
resumits en els següents punts:
•

Contaminació acústica emesa per la circulació al tronc central i les calçades laterals.

•

Zones enjardinades no utilitzables encarades al tronc que disminuïen l’espai útil per als
veïns.

•

Dificultat d’enllaçar amb la xarxa de transport públic.

•

Escassa connectivitat entre els costats mar i muntanya.
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Figura IV-4-2.- Esquema global de la semicobertura de la Gran Via en tota la seva longitud.
Font: Ajuntament de Barcelona.

En el marc dels acords signats, la Direcció General de Carreteres (Generalitat de
Catalunya) i l’IMU (Institut Municipal d’Urbanisme, Ajuntament de Barcelona) van redactar dos
projectes, refosos amb el nom de “Remodelació de la Gran Via entre la Plaça de les Glòries i el
Carrer d’Extremadura”. Aquest projecte, que va ser aprovat el 28 de gener de 2003, volia
assolir els següents objectius:
•

Reduir l’impacte de la C-31, millorant les condicions ambientals, especialment en el que fa
referència a contaminació acústica.

•

Guanyar nous espais públics pel barri, intercanviant l’ordre actual entre calçades laterals i
zones enjardinades per al seu ús públic.

•

Connectar el barri a la xarxa de transport públic (tramvia), disminuint les deficiències
existents en aquest aspecte.

•

Construir un nou pont i set noves passarel·les de vianants (connexió cada 130 metres).

•

Adequar la connectivitat del tronc amb les calçades laterals: redimensionament de les
entrades i sortides.

•

Ordenar les places d’aparcament per evitar interferències en els fluxos de circulació.

El Projecte de Semicobertura
L’objectiu fonamental del projecte era millorar les condicions d’habitabilitat dels veïns
de la Gra Via a l’àmbit establert, disminuint l’impacte del soroll produït per aquesta via i millorar
les connexions i integració dels col·lectius situats a ambdós costats de la Gran Via. Es cobriria
parcialment la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça de les Glòries i el Carrer
Extremadura així com es construiria el calaix pel pas soterrat del tramvia al costat mar de la via
mencionada. Es porta a terme la construcció i realineació de la urbanització, els carrers
laterals, carrers de serveis i la construcció de noves incorporacions i desincorporacions a la
Gran Via.
Aquest projecte es va realitza per encàrrec de GISA i BAGURSA i els autors del
projecte varen ser l’Andreu Arriola, la Carme Fiol (arquitectes), el Xavier Montobbio Camprobí i
el Javier Bespín (enginyers de Camins Canals i Ports).

Anàlisi dels projectes complementaris
En primer lloc, es disposaren proteccions acústiques esculturals. La nova secció oferia
una major cobertura de la contaminació acústica que es complementa amb un sistema de
proteccions acústiques esculturals situades als extrems de les volades laterals. Amb aquesta
acció es protegeixen els edificis alineats amb la Gran Via en tota la seva alçada del soroll
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produït per la intensa circulació del tronc central. Alhora l’impacte visual produït per la fractura
de l’autopista minvaria.
En segon lloc, es disposaren passarel·les paral·leles que travessen per damunt del
tronc central a peu pla amb la finalitat de millorar la connectivitat a peu entre les dues bandes
de mar i muntanya. També s’eixamplaren les voreres dels ponts actuals ajustant les seccions
de calçada a les determinades pel pla 22@.
En tercer lloc, es construiria el pont d’Espronceda per millorar l’esmentada connectivitat
mar – muntanya i obrir un nou carrer perpendicular al tronc de la Gran Via.
En quart lloc, es dissenya un espai pel tramvia i per aparcaments. La nova secció
implica el replè de talussos existents per aixecar el pla d’urbanització per damunt de la
circulació central. Aquest replè possibilita el traçat de la nova línia del tramvia en una situació
semi-soterrada al mateix nivell del tronc central. Es projecten quatre estacions integrades en la
topografia del parc lineal de la banda mar que, aprofitant-se dels desnivells d’aquest, resolen
els recorreguts adaptats en tots els accessos d’aquelles. També es fa possible, a la banda
muntanya, la construcció de dos aparcaments soterranis objecte d’un altre projecte amb dues
plantes soterrades cadascun que complementen les places d’aparcament en la superfície.
Per últim, es dissenya la vialitat local. La circulació en aquest sector de la Gran Via està
organitzada en tres nivells de tràfic. El primer nivell és el del tronc central que acull la circulació
de major velocitat i a on es produeix l’impacte sonor de major incidència. El segon nivell és el
que circula per les calçades laterals, les quals s’allunyen el màxim possible de les façanes dels
habitatges, situant-les damunt dels voladissos dels murs d’acompanyament del tronc central.
Aquest laterals disposen de dues línies de circulació i d’una banda d’aparcaments en semibateria a on també s’hi ubiquen les diferents servituds de l’automòbil. Finalment, també es van
preveure uns vials de serveis de 3 metres al llarg dels habitatges, separats d’aquests per una
vorera de 4 metres i acompanyats pel carril bici. Aquests vials no tindrien continuïtat
longitudinal i es restringirien a la circulació de veïns i d’emergències.
L’antic traçat de la Gran Via tenia consideració d’autopista (A-120). La connexió
d’aquesta amb la Ronda del Litoral (A-80), permetia replantejar la velocitat del projecte de la
nova via. Això possibilitava disminuir els valors associats a amplades de carril i vorals de la
nova secció.
L’antiga secció tenia 3,50 metres, la distància entre línies blanques en la mitjana era de
5 metres i als vorals exteriors de 2,50. Aquestes dimensions obeïen al seu caire d’autopista de
velocitat 120km/h. En el projecte es van disminuir aquestes dimensions (d’acord amb una
reducció de velocitat de 80 km/h) de tal manera que l’espai disponible per a la urbanització
superficial s’incrementés tant com fos possible.
Cal parlar del que va suposar el projecte pel que fa a la reordenació de la superfície.
Comencem pels parcs lineals, al superposar-se els dos plans de circulació amb una situació
topogràfica radicalment diferent de l’estat previ al projecte esdevenia possible l’aprofitament i la
utilització de les bandes de protecció laterals de la Gran Via, les quals es convertirien en parcs
lineals, mar i muntanya, a les dues façanes de la Gran Via, des de la Rambla del Poble Nou
fins al carrer Extremadura. Els parcs lineals es projectaren adossats als peus de les
edificacions que fan façana a la Gran via, i separats d’aquesta per les calçades laterals de
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circulació local i transport públic. Aquesta situació allunya considerablement el tràfic local dels
edificis minvant el soroll i contaminació produïts. Ara bé, la nova distància resulta excessiva
pels serveis i les urgències dels edificis tant d’habitatge com de comerç. Per aquest motiu, la
primera franja dels parcs lineals, al llarg de les línies d’edificació, es va pavimentar i urbanitzar
de tal manera que permetia una circulació estrictament vinculada als usos dels edificis.

Figura IV-4-3.- Esquema de la secció tipus de la semicobertura de la Gran Via.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Els carrers transversals a la Gran Via que no la creuen pel ponts existents, amb
l’excepció del pont d’Espronceda on es va projectar la construcció d’un nou pont, es troben
amb forts pendents per arribar als nous laterals que estan en una posició més elevada. El
projecte proposava aprofitar les traces sinuoses del parc lineal per a desenvolupar vies corbes
de pendents raonables per a la circulació dels automòbils que connecten amb les calçades
laterals. Aquests nous parcs lineal a les bandes mar i muntanya resolen el desnivell provocat
per la diferència d’alçada entre les rasants dels edificis alineats a la Gran Via i la cota dels vials
laterals que circulen damunt del tronc central. Els pendents transversals continus del 20% fan
difícil la utilització d’aquests nous espais lliures. La solució que es proposava organitza els
parcs lineals en una sèrie de places amb estances diferencials i a nivell amb els edificis.
Aquestes places s’articularien a una segona sèrie d’espais verds, amb alta densitat de
plantacions amb pendent que emmarcarien les vistes dels habitatges, alhora que els protegirien
de l’autovia, tot configurant un nou paisatge per a la Gran Via.
Si ens fixem ara en la transició del carrer Llacuna – Plaça de les Glòries. La singularitat
del tram final de la Gran via i la seva transició cap a la plaça de les Glòries implicava una
solució particularitzada. Una solució ajustada a un tram amb una secció molt més estricta a on
la presència de rampes de l’anell superior de la plaça condicionaven uns laterals reduïts en
quan a la seva secció respecte la seva secció i limitats per les façanes de les edificacions i els
murs de les rampes. Les solucions que es proposaven en aquest tram eren de dos nivells: un
primer que afectava a la circulació del lateral que es reduïa eliminant la incorporació del tràfic
de les calçades centrals a l’alçada del carrer Llacuna. Aquesta reducció de tràfic permetia el
canvi de secció en aquest tram reduint un dels carrils de circulació en benefici de l’ampliació de
vorera. El segon nivell d’intervenció era la re-urbanització de la nova vorera ampliada que
arribava a una amplada que permetia la plantació d’arbrat i instal·lació de mobiliari urbà.
A mode resum enumerem les actuacions i dimensions més significatives.
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•

Longitud de l’actuació: 2,5 kilòmetres.

•

Amplada mitjana: 100 metres.

•

Superfície de l’actuació: 25 hectàrees.

•

Superfície de nova urbanització: 22 hectàrees.

•

Superfície d’actuació del tronc: 8 hectàrees.

•

Vials de servei a cada sentit de 3 metres d’amplada.

•

Calçades laterals: 2 carrils per sentit, de 3 metres d’amplada cadascú (costat
muntanya) i 2,90 metres (costat mar).

•

Connectivitat: 7 noves passarel·les i 1 nou pont, que sumats als 6 ponts existents,
generen una connexió transversal cada 130 metres.

•

Parc Lineal: 25 metres d’amplada a cada banda.

•

Jardineria i zones verdes: 3.000 arbres i 3 hectàrees de prats.

•

Aparcaments soterranis: 2 amb un total de 648 places.

•

Tramvia: 2,8 km (des de Glòries fins l’estació Besòs) amb 5 noves parades.

•

Xarxa de recollida pneumàtica dels residus urbans: 5.000 m de canonada i 75
punts d’abocament.

Valoració del Impactes
En tractar-se aquest d'un projecte de millora urbana, els impactes sobre els diferents
aspectes socials, econòmics i urbanístic, amb la seva valoració, tenen ja un caràcter concloent,
sobre el qual es fa èmfasi al final de cadascun dels apartats que segueixen.

Impacte en el territori: Impacte urbanístic
La connectivitat mar – muntanya
El projecte inclou la construcció d’un nou pont per a vehicles al carrer Espronceda, que
s’uneix a la xarxa de comunicació transversal ja existent, que es produeix actualment cada 3
illes de l’eixample Cerdà, c/Bilbao, c/Bac de Roda, c/Selva Mar, c/Calabria, rambla Prim i
c/Extremadura, d’aquesta manera la ciutat guanya un eix viari per connectar el Poble Nou i la
zona marítima amb la Sagrera i l’avinguda Meridiana. El criteri general ha estat la
racionalització de la mobilitat de l’àmbit, dotant de sentit únic els carrers de Bac de Roda, Selva
Mar, Calabria, Bilbao i Espronceda.

Figura IV-4-4.- Passarel·les i ponts al llarg de l’actuació de la semicobertura de la Gran Via.
Font: Ajuntament de Barcelona.
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La construcció de set noves passarel·les per vianants de connexió mar – muntanya,
s’afegeix als ponts per vials ja construïts, generant d’aquesta manera una connexió per
vianants mar – muntanya cada 130 metres, les noves passarel·les s’ubiquen als carrers, Lope
de Vega, Fluia, Plaça dels porxos, Agricultura, Puigcerdà, Maresme i Ca n’Oliva, introdueix la
continuïtat pels vianants directa d’aquests carrers entre banda i banda de la infrastructura.
Amb la reorganització de la connectivitat, s’aconsegueix una millora de la capacitat de
les vies i facilita els girs a les cruïlles, degut a que les vies es converteixen en direcció única.
La construcció de les passarel·les millora la mobilitat dels vianants en la zona, ja que
augmenta les possibilitats de pas gairebé en la totalitat dels carrers de la trama Cerdà. Un punt
feble es que no ho fa per a tothom, el fet de que la rasant superior del cobriment estigui en
alguns punts molt per sobre de la rasant de les voreres pròximes a les edificacions, genera uns
desnivells molt importants alhora de travessar la via, les persones amb mobilitat reduïda poden
tenir problemes d’accés a algunes d’aquestes passarel·les.
Xarxa de transport públic
La secció de disseny de la gran via incorpora la línia T-5 del tramBesòs al costat mar, la
línia te 5 parades integrades en la trama d’urbanització, dins les quals dos són en superfície i
les altres tres subterrànies. El tramBesòs és la xarxa de tramvia que enllaça Barcelona i
diverses poblacions del Barcelonès Nord, con són Sant Adrià de Besos i Badalona. Actualment
dues línies cobreixen el recorregut, la T-4 Ciutadella – Sant Adrià i la T-5 Glòries – Besòs. En el
gràfic adjunt e veu la futura xarxa completa que arriba fins a Gorg.
L’arribada del tramBesòs a la gran via ha tingut una doble lectura, una positiva que la
evident millora de la connectivitat, amb la capacitat d’utilitzar el tramvia per a accedir a la resta
de la xarxa de transport de la ciutat. L’altre lectura que també s’ha donat es la pèrdua de
l’oportunitat del pas d’una línia de metro soterrada convencional, amb més capacitat de
transports de viatgers.
Un altre impacte que genera la intervenció sobre el transport públic, es la creació d’un
carril per autobusos i autocars d’entrada a Barcelona, aquest transcorre per la calçada
semicoberta, amb semaforització intel·ligent que prioritza el seu pas.
Pel que fa a l’autobús, es calcula que aquesta ruta la recorren uns 900 autobusos al
dia, dels quals 440 són interurbans, i són els que es beneficiaran d’aquest nou carril bus per a
vehicles d’alta ocupació (VAO). 15400 perdones es beneficiaran d’aquest nou servei i el que
decideixin agafar el Bus en contes del cotxe, guanyaran 6 minuts en aquest trajecte, tot i això
des de les associacions de veïns es critica la manca de carril bus en superfície, per donar
servei a les línies de barri.
L’autopista urbana C-31
L’impacte mes important per als usuaris que circulen per la C-31, a banda de
percepcions estètiques, es la limitació de la velocitat de la infraestructura, que passa dels
100Km/h als 80Km/h. Altres impactes en la circulació seran la reducció de l’ample de carril, la
priorització en sentit Llobregat del carril bus enfront als altres i per últim i no menys important, la
col·locació de passos de vianants a peu pla amb regulació semafòrica, a l’alçada de la Rambla
del Poblenou.
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La valoració en l’ús de la C-31, serà molt divers segons el tipus d’usuari (qui l’utilitza o
qui la pateix), aquesta actuació s’inclou en el marc de les noves polítiques que sobre el
transport es donen a les ciutats, la tendència general promou dificultar l’entrada d’automòbils
privats a la ciutat, en benefici d’augmentar l’oferta de transport públic, la valoració de l’impacte
en el marc d’una reducció del trànsit a la ciutat es positiva. El problema es dona en el transcurs
en que aquestes mesures siguin efectives, ja que la xarxa de transport públic s’ha de
desenvolupar de manera que sigui una alternativa real al vehicle privat per a un percentatge
ampli de la població, mentrestant aquestes mesures porten associades una multiplicació del
colapse circulatori, dificultant el trànsit en una via que pateix ja important retencions durant el
dia.
Reorganització de l’aparcament
La remodelació de la gran via comporta una disminució de l’espai destinat a
aparcament de vehicles privats en superfície. La nova secció implica el replè dels talussos
existents per aixecar el pla d’urbanització per damunt de la circulació central. Aquest replè
possibilita la construcció de dos aparcaments subterranis, amb un total de 648 places, que
complementen les places d’aparcament en superfície. Els aparcaments s’han construït entre
els carrers de Bac de Roca i Selva Mar i entre els carrer Calabria i Maresme al costat
muntanya, amb entrades peatonals a través de placetes.

Figura IV-4-5.- Vista interior i rampa de sortida dels aparcaments subterranis.
Font: Ajuntament de Barcelona.

La creació de noves places d’aparcament, sobretot en una de les zones amb mes
intensitat d’habitatges de la ciutat, esdevé una bona notícia, i pot solucionar problemes
endèmics de la trama urbana. Ara bé, el punt negatiu es que cada cop més la gestió de l’espai
públic esta en mans privades, convertint-se en un negoci. Aquest fet pot fer que una mesura
que hauria d’afectar a tots els ciutadans només sigui aprofitada per uns quants. Tot i això, la
disminució d’aparcament en superfície regenera la visió global de l’entorn del qual es beneficia
tothom.
Les noves zones verdes
Es produeix un augment de la superfície d’espai públic, l’espai ocupat pels antics
talussos de la C-31 es destina a parc lineal a les dues bandes, la intervenció inclou renovació
de tots els paviments, instal·lació de nou enllumenat, semaforització, mobiliari, jocs infantils,...
En la plantació d’arbrat s’ha aprofitat per la creació d’uns passeigs con es formen una sèrie de
places o espais oberts lliures, tipus clar de bosc, destinats a activitats de trobada i jocs.
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Figura IV-4-6.- Vista de diferents zones verdes en aquest tram de la Gran Via.
Font: Ajuntament de Barcelona.

L’espai públic que guanya, es un dels elements més positius de la intervenció, a mes
es un espai proper als habitatges. La valoració global veïnal es positiva, ja que es passa d’un
model d’espais verds orientats a la carretera, a un model d’espais verds utilitzable pel ciutadà.
Tot i això, la nova urbanització de l'avinguda ha despertat queixes entre alguns veïns, que
lamenten aspectes com la pèrdua de places d'aparcament o el fet que els bancs per seure
quedin perduts en illes sense cap mena de protecció solar. Ja fa molts anys que la urbanització
d'espais públics amb aspecte de plaça dura molesta als ciutadans, una polèmica que
probablement no farà més que créixer a mesura que el canvi climàtic faci dels bancs al sol en
places de ciment una opció poc més que arriscada. En qualsevol cas, i a l'espera que els
arbres creixin, les associacions que durant anys van demanar que es fessin obres de millora
estan contentes amb una remodelació que suposa una clara i evident millora pel que fa a la
situació actual.

Impacte ambiental
Nivell de soroll
El principal aspecte reductor de l’impacte sonor del trànsit del tronc central és la nova
secció de la via, amb una disposició en semicobertura amb dos murs verticals i dos voladissos
que contribueix a esvair gran part del soroll de la C-31 i, pràcticament, insonoritza l’espai públic
de superfície respecte de la via. La instal·lació de les pantalles acústiques en el vèrtex dels
voladissos protegeix del soroll als habitatges dels edificis més alts gràcies a la doble alçada de
les pantalles, destaquem que reduiran en 15 els decibels de soroll, aquestes són corbades cap
als carrils centrals i tenen finestretes amb vidres cromats de colors que donen un aspecte de
calidoscopi amb llum natural. D’altra banda, s’ha col·locat una pantalla acústica simple a les
zones sense habitatge. El soroll del trànsit de les vies laterals sobre els voladissos queda
esmorteït per la gran distància a les façanes, així com per la pantalla natural que formaran els
arbres dels parcs. Addicionalment, la instal·lació de paviments sonoreductors disminueix el
soroll derivat del contacte entre les rodes i el paviment.

Figura IV-4-7.- Vista i detall de les pantalles acústiques del vial central de la Gran Via.
Font: Ajuntament de Barcelona.

La proposta de minoració acústica que incorpora el present projecte de remodelació de
la Gran Via, redactat pel físic acústic Dr. Higini Arau, és el resultat de l'íntima col·laboració entre
l'equip d'arquitectes i el d'acústics. El procés s'inicia des de la mateixa definició de la secció
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tipus del projecte que, mitjançant la depressió del tronc central de circulació i la volada de les
calçades laterals, incorpora 'de facto' una minoració passiva de l'impacte sonor actual. L'equip
dirigit pel doctor Arau inicia els seus treballs amb la presa de mesures de l'estat actual a tot el
llarg de la Gran Via en el tram objecte del projecte. Aquestes mesures es prenen sempre en
tres punts de les façanes afectades: en planta baixa, a mitja alçada i en plantes altes, amb la
finalitat de ponderar les afectacions de calçades laterals i de tronc central el llarg i en l'alçada
de les façanes a la Gran Via tant de la banda mar com de la muntanya.
El resultat d'aquestes medicions dóna un valor mitjà de 77.5 dBA considerant l'afectació
del tronc central de la Gran Via, i permet ajustar els valors de la simulació informàtica que es
farà per a les diverses seccions del projecte.
Des d'aquest moment, i de forma coordinada amb l'equip d'arquitectura que proposa
les alternatives d'apantallament possibles, es fan les diverses simulacions que, incorporant
aquests apantallaments, busquen la minoració del soroll fins als nivells normatius. Aquesta
solució incorpora a la secció de tronc central i calçades laterals volades, una doble línia de
pantalles acústiques prefabricades. I es complementa l'apantallament del so amb les
absorbcions assolides en calçades amb paviments fonoabsorbents.
La solució finalment proposada, realitzat l'estudi de simulació informàtica de la mateixa
manera que en el cas actual, assoleix una reducció equivalent a un valor mitjà de 63.7 dBA.
La valoració de la reducció de l’impacte sonor de la infrastructura es del tot positiu, ja
que és una de les premisses de projecte, recordem que aquest té com a base la correcció dels
impactes d’una infrastructura ja existent, per tant aquest aspectes són de reflexió central en la
definició del projecte. Caldrà esperar ara l’acceptació o no de la barrera visual que suposen les
pantalles acústiques instal·lades.

Descripció del Conflicte
En tractar-se d’un projecte de millora urbana i disminució dels impactes d’una obra
preexistent. A més, en tractar-se d’una actuació recent executada, són perceptibles les
diferents etapes de conflicte per les quals a passat el projecte, des de la fase prèvia a la
redacció del projecte, fins a les polèmiques previsibles després de la inauguració, per extensió
de la millora.
La materialització del conflicte que va portar a plantejar aquest projecte va néixer en el
sí de les associacions Veïnals del districte de Sant Martí. Els fets que porten a aquest
desencadenament són els que s’intenten postular a continuació:
•

Construcció de la Gran Via com autopista d’accés a Barcelona des de França (serveix
sobretot a les poblacions del Barcelonès i Maresme).

•

Creixement ràpid i molt important de la població resident al districte, produït un urbanisme
ple de mancances (serveis, equipaments, transport públic, zones verdes,...).

•

Teixit social molt cohesionat i organitzat, acostumat a la reivindicació dels seus drets.

•

Canvi de política des de l’ajuntament de Barcelona amb la organització dels Jocs Olímpics,
política de grans projectes tenint molta cura de l’entorn. (Rondes, Vila olímpica, platges).

•

Creixement de la sensibilitat sobre aspectes medi ambientals a les ciutats: redacció pla
antisoroll de Barcelona.
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Per altra banda, des de les institucions es replica amb evasives i es denuncia el nivell
de luxe exigit pels veïns en una intervenció amb un alt cost.

Abans d’arribar a l’enteniment, durant la fase de discussió del projecte, van aparèixer
arguments per part de totes les parts implicades, que es van anar rebatent o implementant en
el procés negociador, fins a arribar a la solució de compromís.

Precisament pel caràcter d’acord institucional i social, les discrepàncies que va
aparèixer durant l’execució del projecte van ser més de caràcter puntual, motivades per les
molèsties dels treballs, que per una discussió de fons de la pròpia naturalesa del projecte. Així,
el gruix de protestes i denúncies efectuades durant els quatre anys de construcció van ser per
les incompatibilitats d’usos quotidians de la zona afectada per les obres o espais adjacents
indirectament afectats. També es van donar moviments de protesta per l'endarreriment de les
obres, que finalment van acabat amb un any de retard respecte el termini previst.

En tractar-se d’una actuació de consens, tant entre els grups municipals de diferents
colors polítics com amb els agents socials, no s’han expressat grans reclamacions un cop
entregada l’obra.
Més interessants que les disputes polítiques ens ha semblat la percepció des del punt
de vista de les associacions del barri. En aquest àmbit s’accepta la reforma com una clara
millora però, més enllà, es pretén identificar com a precedent per a futures reivindicacions.
Quan consultades fonts de l’Associació de Veïns del Clot, aquesta visió de futur ha pres un
èmfasi ben clar:
Per una banda, es reconeix que, en la zona on s’ha fet el semicobriment aquest serveix
per comunicar més dues bandes que abans tenien una separaració molt gran i representa, en
aquell sector, un pas molt important per facilitar el pas d’una banda a l’altre al mateix temps que
hi ha altres guanys (zones verdes, tramvia, etc.).
S’admet, a més, que en el sector de semi-cobriment les grans pantalles antiacústiques
no són gaire agressives visualment dons estan lluny dels habitatges (deuen ser més de 35
metres) i entremig hi ha zones verdes amb desnivell que fan que no siguin gaire apreciables.
Aquests punts de vista venen a demostrar que l'actuació integrada de semicobertura,
millora del transport públic i urbanització ha tingut implicacions més enllà de la seva
materialització. En el tema de soterrament de la calçada central és l’Ajuntament qui el posa ara
sobre la taula, quan fa pocs anys que els veïns ho van plantejar i se’ls deia que era
pràcticament impossible.
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IV.4.2. Els Encants Vells
La Fira de Bellcaire disposa de més de 15.000 m2 de superfície comercial situats en la
zona conformada pels carrers Independència, Cartagena, Consell de Cent i Gran Via.
És un dels mercats més antics d'Europa. Determinades referències fixen el seu origen
en el segle XIV, sent un testimoni més del dinamisme comercial de la nostra ciutat. Conegut
popularment com els Encants Vells, constitueix quelcom més que un mercat de vell i ambulant,
orientant la seva activitat centenària i aparent provisionalitat a la demanda actual posant a
l'abast del consumidor una oferta alternativa als actuals models de distribució i comerç.
Diferents professionals i comerciants (prop de 500) fan possible que aquest sigui un
mercat on donar sortida a tots aquells productes i mercaderies que ja no és possible ofertar
per altres canals comercials. Tanmateix existeix un ampli assortit de productes nous i actuals.
La subhasta pública de mercaderies cada dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del
matí es l'exponent més significatiu, però no l'únic. La gran afluència de consumidors (al voltant
de 100.000 setmanals) coneixedors d'aquesta oferta, el converteixen en un mercat únic pel
reciclatge i la venda d'articles d'ocasió.

A meitat de redacció del projecte bàsic
El nou projecte constructiu per a la ubicació dels Encants Vells consta d’una superfície
oberta amb una coberta metàl·lica que doni aixopluc. Tindrà una orientació cap al nou passeig
de les Glòries (donant a la plaça), i constarà d’una plaça de subhasta a un nivell inferior. No
tindrà façanes per mantenir la permeabilitat amb el carrer, es concep com un espai obert per al
trànsit de visitants. Hi haurà però un tancament perimetral amb reixa de platines metàl·liques
extensibles i replegables a nivell de rasant de carrer. En essència, serà un espai en rampa
permanent (fins al 4,5%) sense zones planes, amb permeabilitat total amb els carrers
colindants.
El nou mercat, que tindrà una superfície d'uns 32.000 metres quadrats, serà un espai
permeable, que es tancarà a la nit amb una tanca transparent i que destacarà per la seva
coberta inclinada i triangular. Tindrà un acabat d'acer que garantirà la durabilitat i incorporarà
làmines de vidre que deixaran entrar la llum.

Figura IV-4-8.- Esquema de l’edifici obert del nou mercat dels Encants.
Font: Font: Associació de venedors Mercat Fira de Bellcaire.

Els nous Encants tindran un espai continuat entre les parades --amb armari, i de cinc
metres de fons i dos de frontal--, la resta dels serveis i els accessos, situats a diferents nivells,
que estaran connectats per passadissos i rampes. El centre neuràlgic serà la plaça de la
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subhasta, que quedarà una mica enfonsada. El projecte contempla també, distribuïts pels tres
nivells de venda, un restaurant, una sala polivalent, una ludoteca, oficines, un punt d'informació,
dos lavabos i un mirador a la part alta amb quioscos de beguda i menjar.
La part subterrània tindrà dues plantes. Una d'elles, la -1, serà la de logística del mercat
i inclourà un pàrquing comercial per a 45 vehicles, una gran zona de càrrega i descàrrega, un
punt per a les escombraries i uns magatzems de dues altures unides per un muntacàrregues.
La planta -2 es destinarà a un aparcament d'uns 300 vehicles per als clients. Encara no està
definit per on serà l'entrada/sortida de vehicles, pot ser pel carrer Castillejos, per la Meridiana, o
per la prolongació del carrer Casp. Per altra banda, l’accés principal per a vianants serà per
Glòries, per la plaça.
Entre totes aquestes característiques destaca un mesura que s'imposarà com a
obligatòria, i és la d’oferir el servei d'entregues a domicili, per evitar l'ús del vehicle privat.
L'emplaçament definitiu, per ara, serà al Bosquet dels Encants, prop del TNC i de
l’Auditori. Les AVV van demanar una copia de l'avantprojecte però van contestar que no era
convenient perquè no era definitiu. Les entitats veïnals van reivindicar poder participar en el
contingut del plec de condicions per poder intervenir en varis aspectes (mobilitat generada,
afectacions exteriors, alçades, etc.) que interesses més al veïnat de l'entorn. La resposta a
aquesta petició va ser positiva.

Figura IV-4-8.- Actual i previsió del futur emplaçament del Mercat dels Encants.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Cronologia prevista
El trasllat dels Encants és condició sine quanum (2011) per a poder procedir a
l'enderroc de la mitja anella costat mar. Llavors el trànsit de sortida passarà per l'anella
muntanya (en "sentit contrari" a l'actual), mentre que el trànsit d'entrada passarà a nivell de
carrer invaïnt el terreny actual de la fira de Bellcaire. Mentrestant es construirà el túnel sota la
Gran Via (de Cartagena a Bilbao), per on després es farà passar el trànsit de sortida, per poder
enderrocar finalment l'anella muntanya (2013), i així construir l'últim túnel d'entrada per la
Diagonal.
Tota la informació que aquí s'exposa no es pot donar com a definitiva perquè hi han
temes a concretar.
La mesa tècnica del projecte (en fase d'avaluació de propostes gràfiques, l'obertura de
pliques va ser el 9 d'abril) del nou mercat (entre els quals hi ha en Daniel Mòdol, autor de
l'avant-projecte) ha proposat per unanimitat, inclinar-se pel projecte encapçalat per Fermín
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Vázquez de l'equip B720 arquitectes, perquè entre d'altres, és el que més s'apropa a les
condicions del concurs: es vol un mercat obert, amb sensació d'estar a l'aire lliure, amb llum,
però que alhora tingui una coberta que permeti l'aixopluc i la protecció solar. El projecte està en
fase de licitació (2,5 M€, s'hi van presentar 13 propostes), i es preveuen 7 mesos per a la
redacció del projecte executiu (inclou la redacció d'un pla especial). Es troba en licitació la
direcció d'execució d'obra i gestió de. El termini estimat dels treballs es calcula que pot ser
aproximadament de 37 mesos.
Cal esperar que pel 2011 ja existeixi la xarxa de transport públic forta i ramificada, per
atendre el volum de visitants que acudiran en segons previsions al nou mercat, si realment es
vol reduir l’afluència amb transport privat.

Figura IV-4-9.- Visualització del mercat en el conjunt de la nova Plaça.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Ha començat el trasllat de la vegetació del bosquet dels Encants. Aquesta va ser una
de les propostes que les AVV van fer.

Figura IV-4-10.- Vista del desarborat i posterior trasllat al nou emplaçament.
Font: Associació de venedors Mercat Fira de Bellcaire.

Ens sembla interessant de transcriure un article recent on demostra les dificultats
d’avançar amb tota aquesta gran transformació, que passant pel trasllat del Mercat dels
Encants implica en un endarreriment de la demolició i soterrament de les noves vies que
passen per la Plaça de les Glòries. El bloqueig dels Encants és molt més que el no trasllat de
l’històric mercat;
“Les associacions de les Glòries demanen "responsabilitat" als grups polítics. Les
intrigues palatines entre els partits polítics del consistori de Barcelona, a compte del govern en
minoria del PSC i ICV-EUiA, li estan sortint cada vegada més cares als contribuents. [...] i, la
setmana passada, el del trasllat del mercat dels Encants. El retard d'aquest últim projecte, amb
una aprovació inicial que va caure a última hora del ple de divendres al no tenir un suport
majoritari, ha posat en peu de guerra les quatre associacions veïnals de l'entorn de la plaça de
les Glòries, que ahir van demanar "responsabilitat" als polítics.
La crida ciutadana, [...], la van firmar en una nota pública les associacions del Poblenou,
Clot-Camp de l'Arpa, Fort Pienc i Sagrada Família. En el comunicat, els veïns mostren la seva
"total incomprensió" per la impossibilitat dels regidors a l'hora d'arribar a un acord sobre el
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trasllat, malgrat que està contemplat en el pla de reforma de la plaça i el seu entorn, que tenia el
suport de quatre dels cinc grups de l'ajuntament (tots menys el PP).
Aquell document incloïa un calendari en el qual el canvi d'ubicació dels Encants, que es
desplaçarà a un edifici de nova creació a la vora del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), és
bàsic. I és que fins que no es traslladin les parades al seu nou destí no es podrà executar
l'enderrocament definitiu de l'anell viari de les Glòries, previst inicialment per al 2011.
Les entitats de la zona van voler donar exemple als regidors, i van evitar posicionaments
partidistes al culpar-los a tots en la mateixa mesura: "Volem traslladar a les cinc formacions el
nostre malestar pel desacord, ja sigui perquè l'equip de govern no va saber ser àgil a l'hora de
consensuar-lo o perquè els grups de l'oposició l'han utilitzat com a moneda de canvi".
Tal com va informar aquest diari el dia 22 d'abril, el bipartit municipal comptava amb el
suport d'ERC per a l'aprovació inicial, però els republicans es van desmarcar en la junta de
portaveus prèvia al ple. [...].
Conscient d'això, CiU es va negar a ser segon plat i va demanar més temps per decidir
el seu vot sobre els Encants, fet que va obligar a retirar el pla de l'ordre del dia. Els veïns
recorden que tant ells com els paradistes afectats havien donat el vistiplau a la tramitació de
l'obra, que ja acumula retard, i que ara seran els màxims perjudicats per les discrepàncies
polítiques.” El Periòdico (28/4/2009)
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IV.4.3. Transformació global del sector llevant de la ciutat
Com hem apuntat ja en algunes ocasions, en aquesta zona llevant de la ciutat s’està
produint una sèrie de d’actuacions i de transformacions que no només canviaran la fisonomia
d’aquest barris i districtes, sinó que variaran les activitats i la vida quotidiana d’aquesta zona de
la ciutat sovint massa oblidada.
Malgrat en el següent capítol s’analitzarà l’entorn de la plaça des d’una perspectiva de
situació estratègica com a dinamitzadora de l’economia en el seu entorn, ens avançarem per
apuntar-ne alguns punts claus.
Per a la celebració dels Jocs Olímpics de l’any 1992, en una antiga zona industrial del
Poblenou, anomenada Icària, es va construir la Vila Olímpica per a residència dels esportistes
participants. La transformació en barri residencial va representar la recuperació d’aquest litoral
per a tota la ciutat, amb els seus parcs i platges, obrint aquestes a la ciutat.
Situat en l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs, el barri del Besòs Maresme és fruit de la construcció urgent i massiva d'habitatges per donar resposta al gran
dèficit que hi havia als anys 50 i 60. L'any 1959 el Patronat Municipal de l'Habitatge va
començar l'edificació del polígon.
L'urbanisme d'aquesta zona reflecteix l'últim mig segle de transformació urbana, social i
política. Avui, el barri del Besòs - Maresme espera noves transformacions, derivades de la
revitalització de tot l'entorn del Fòrum de les Cultures 2004 i del veïnatge d'un dels dos grans
sectors de 22@. Aquesta zona acollirà en els propers anys noves implantacions residencials i
d'equipaments, entre les quals destaca la prevista localització d'un campus de la Universitat
Politècnica, que aportarà una important vitalitat quotidiana.
L’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un nou ordenament urbanístic per a
transformar l’antiga àrea industrial del Poblenou. El nou ordenament permet la recalcificació
d’aquesta àrea en equipaments i espais industrials destinats a empreses de l’àmbit tecnològic
amb el fi de rehabilitar la zona. El districte ocupa tot el quadrant del llevant sud de la ciutat,
entre la Gran Via i la ronda i entre la Vila Olímpica i la Rambla de Prim. En el districte 22@,
sovint anomenat el districte tecnològic,

s’han establert importants empreses com el Grup

Agbar (Aigues de Barcelona), empreses del sector tecnològic: Atos Origin, Indra, Tecnocom,
Telefónica o T-Systems entre altres i organismes oficials com la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT). Malgrat al nom, la idea es circumscriu en un pla de rehabilitació i no
constitueix formalment un districte administratiu de la ciutat.
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V.

LA PLAÇA I LA SEVA FORMA FÍSICA

V.1.- PUNT DE PARTIDA: INICI DE LA TRANSFORMACIÓ
“Lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin, siempre
presente.”
T.S.Eliot

La configuració del lloc influeix notablement en l’entorn edificat més immediat. Si
recuperem el discurs històric de la formació del sector, es pot veure la importància que va tenir
la morfologia urbana en el plantejament de les diferents traces, ja siguin camins o vies fèrries,
que han marcat l’ús del territori. Els efectes “barrera” per la pròpia indefinició dels espais, en
bona part per la manca de desenvolupament del planejament, han separat històricament els
diferents àmbits d’una plaça que, per la seva dimensió i forma irregular, encara no és
concebuda únicament.
La topografia existent és el resultat de la implantació de les infraestructures
superposades, en ocasions tapades i en altres emergents, que s’han anat implantant en un
territori que originalment presentava una suau pendent cap al mar, alterat puntualment per la
inflexió de la terrassa al·luvial del Besòs. Aquesta configuració topogràfica va quedar marcada
per la localització original del Rec Comtal, el camí de França o el ferrocarril, aquest darrer ja en
el segle XIX.
La diferència de rasants entre el carrer de Consell de Cent (18,0) i Bolívia (6,5) és
d’11,5 metres, en una distància d’uns 550 metres, amb un pendent mig del 2%. Puntualment, el
calaix del ferrocarril de Triomf Nord, crea murs importants on les preexistències no han permès
rectificar la topografia, i l’anella viària central emergeix de la plana com un edifici tancat.

V.2.- LA NOVA CONFIGURACIÓ
“Es cierto que la mejor manera de apoyar las convicciones consiste en
acudir a la experiencia y al pensamiento claro. En este punto es
preciso coincidir sin reservas con el racionalista extremado. Sin
embargo, el punto flaco de su concepción es el que no se pueden
encontrar por este sólido camino científico las convicciones que son
necesarias y determinantes para nuestra conducta y nuestros juicios.”
Heisenberg

La nova configuració és d’unes proporcions majors. Té una amplada de diàmetre de
280 metres respecte els 130 que té l’actual. Limita en sentit vertical amb el carrer Cartagena
pel Llobregat i amb el carrer Badajoz/Independència pel Besòs. Pel costat muntanya limita amb
el carrer Diputació i pel costat mar amb un nou carrer sorgit davant la necessitat de potenciar
un nou itinerari format pel carrer Casp, carretera de Ribes i el vial que serveix per tancar la
plaça per la seva part inferior.
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Els impactes urbanístics més destacables són primer de tot un canvi en el perímetre de
la plaça, es passarà d’un perímetre difús on la geometria és circular, per la configuració de
l’anella, a una plaça rectangular ben definida en el seu contorn on els vials perimetrals tindran
la seva continuïtat en la trama ortogonal de l’Eixample. Hi haurà un canvi per tant en el
fixament de les línies de façanes i també en l’espai interior de la mateixa plaça, on la zona
verda tindrà preponderància i la configuració dels carrers serà ortogonal i no circular com passa
ara en la part inferior de l’anella.

Figura V-2-1.- Evolució dels diferents perímetres de la Plaça de les Glòries.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Hi ha un augment considerable d’infraestructures, concretament d’equipaments de barri
i de ciutat i d’edificis de tota mena conferint-li un aspecte més urbà.
Amb tot, caldrà estudiar com la Modificació del PGM preveu aquesta transformació d
ela Plaça de les Glòries i del seu entorn.
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V.3.- OBJECTIUS URBANÍSTICS, ECONÒMICS, POLÍTICS I
SOCIALS
“Lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse.”
Bachelard

El projecte de Modificació del Pla General Metropolità pretén actuar en una ordenació
integral del territori en aquest àmbit de la ciutat, a partir d’una important remodelació de les
infraestructures que el travessen, que suposa una notable alteració de les condicions urbanes
resultants de les solucions viàries consolidades fins ara.
La nova permeabilitat aconseguida, la millora del sistema de relacions entre els
diferents fronts, la creació d’un gran focus d’atracció cultural i també la possibilitat de crear un
nus intermodal de transport, suposen una alteració substancial de les condicions que van
instituir anteriors iniciatives de planejament al sector.
Aquest nou planejament requereix de la configuració de l’escala de les façanes a la
plaça, la seva reformulació geomètrica, sense hipotecar les necessitats estructurals viàries que
cal garantir amb la suficient permeabilitat funcional.
El model urbanístic adoptat s’acobla al principi de sostenibilitat definit a l’article 9 del
TRLU (Text Refós de la Llei d’Urbanisme) i es concreta en els següents objectius:
•

Resoldre la complexitat actual del nus en matèria d’accessibilitat, de manera que es
possibilitin futures previsions de transport intermodal en aquest espai. Aquest
planejament podrà desenvolupar-se amb criteris de mobilitat sostenible que faci
possible un nou esquema que prioritzi els vianants, els transports públics i la millora de
la qualitat ambiental i de vida de tot l’entorn reduint fins a nivells correctes, en la
mesura que sigui possible, els diferents tipus de contaminació ambiental.

•

Reordenar el parc urbà existent, tenint en compte les necessitats i condicionants del
nou sistema d’accessibilitat plantejat en el punt anterior, i compatibilitzar en el subsòl
les nombroses infraestructures i serveis existents i previstes.

•

Formalitzar els entorns edificables del parc, tot atribuint-hi edificabilitat i preveient una
nova distribució dels usos, incorporant-hi les necessitats manifestades i detectades en
els barris de l’entorn.

•

Concretar i integrar en el conjunt de l’actuació les actuals reserves de sòl per a sistema
d’equipaments comunitaris locals, públics i socials reivindicats pels barris de l’entorn, i
generals de ciutat a l’entorn de la Plaça de les Glòries, així com les futures que pugui
preveure el Pla.

•

Mantenir una correcta configuració urbanística basada en l’equilibri entre zones i
sistemes, amb una concepció global de tot el gran parc de les Glòries i sense disminuir
zones verdes.

•

Definir els mecanismes de gestió urbanística per l’obtenció dels sòls per a sistemes –
concretant els terminis del desenvolupament dels equipaments en la mesura que pugui
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correspondre a aquesta modificació del PGM – i concretar els costos d’urbanització que
es deriven de la present actuació urbanística.
•

Preveure els mecanismes i opcions de reallotjament dels residents d’habitatges
afectats per la proposta, i establir les condicions perquè sigui majoria el nombre
d’habitatges de protecció i dotacionals, diversificant els tipus de promoció.

V.4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ACTUAL(*)
“Todas las obras, sin excluir a las más perfectas, son el
presentimiento o el borrador de otra obra, la real, jamás escrita.”
Octavio Paz

La definició de les condicions urbanístiques per a transformar la Plaça de les Glòries,
passa necessàriament per les propostes de transformació de la configuració viària actual.
El projecte planteja un procés de renovació del conjunt de la plaça a partir de la
demolició de l’anella actual i la seva substitució per un pas deprimit sota la futura configuració
de la plaça com una peça unitària. Aquesta important modificació de la solució viària pel trànsit
rodat ha de contribuir a una millora de la situació actual en la resta de tipus de mobilitat, tema
que ha estat desenvolupat en el segon capítol d’aquest estudi.
Aquesta opció s’aprofita de per a plantejar la possible creació d’un centre intermodal
que potenciï les relacions entre els diversos sistemes de transport que actualment es creuen a
la plaça, amb poca interacció entre ells en molts casos. Les opcions de transformació de la
plaça han de passar per millorar el condicionament dels recorreguts per adaptar-los a
l’accessibilitat general de persones i concretament a aquelles amb discapacitats.
La proposta de transformació en curs encaixa en els plantejaments de la Carta
d’Aalborg, tant pel que fa a l’ús sostenible del sòl com a les implicacions mediambientals de la
mobilitat, així com d’altres aspectes relacionats i derivats de la gestió sostenible del medi urbà.
[La Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat coneguda com Carta d’Aalborg va ser
aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles celebrada a Aalborg,
Dinamarca, el 27 de maig de 1994. Les ciutats, i unitats territorials firmants es comprometeren a participar en
les iniciatives locals de l’Agenda 21 de Nacions Unides i a desenvolupar programes cap a un
desenvolupament sostenible, a la vegada que iniciaren la campanya de ciutats europees sostenibles.]

V.4.1. Transformació infraestructural
Encara que la demolició del viaducte i el tambor d’aparcament suposarà una
transformació aparent molt important, la proposta de planejament no altera l’estructura viària
prevista pel planejament vigent, l’esquema viari no diferirà gaire de l’actual, independentment
de les correccions de capacitat que es puguin introduir en l’ús de la xarxa viària disponible
(nombre de carrils final, incorporació de carrils BUS, recorregut del tramvia...). La proposta de
planejament assegura els sòls destinats a cada ús, però no prefigura la manera d’utilitzar
aquestes reserves, no es fixa si la zona verda serà més dura o més vegetal, com tampoc
determina si els carrers s’utilitzen a determinada velocitat o amb preferència de determinats
vehicles. Fins i tot, en el temps es podria alterar aquesta funcionalitat (regulació semafòrica,
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introducció de mecanismes de disciplina vial, prioritats d’ús,...) sense que calgui procedir a una

rectificació del planejament, llevat que aquestes solucions adoptades repercuteixin en la
qualificació efectiva del sòl. Aquesta és la situació de la Modificació de PGM de Glòries
present.
La proposta preveu que el moviment principal d’entrada de tràfic a la ciutat en aquesta
zona es continua produint per Gran Via fins a la plaça, però ara el flux principal es mantindrà
soterrat al pas per Glòries. El canvi principal és que en el subsòl es produirà una bifurcació de
manera que la continuïtat de sortida de la ciutat es mantingui per Gran Via, mentre que
l’entrada es desviï directament cap a Diagonal, en una solució més coherent que l’actual de
Gran Via (que es va plantejar davant una possibilitat futura en que la Gran Via hauria mantingut
un funcionament en doble sentit a través de l’Eixample), atès que la situació adaptada actual
obliga en el carrer de Marina a recórrer un “quatre viari” per a conduir el trànsit cap a la
Diagonal. D’alguna manera, es recuperaria l’esquema anterior al nus actual, pel que fa a
l’entrada a la ciutat, distribuint el trànsit entre dues vies, i evitant carregar exclusivament la
Gran Via tant per a entrar com per a sortir de Barcelona.
No menys important, en la transformació infraestructural, és el canvi de secció de la
Gran Via, des de plaça de les Glòries cap al nord. El PGM76 va recollir la secció preexistent,
amb una calçada central deprimida i uns vials de servei superior, amb passos cada 400 metres
(cada tres illes de l’Eixample). L’espai entre tots dos sistemes de vials es resolia amb uns
talussos generosos, però que ni tant sòls mereixien la consideració de zona de protecció de
sistemes. La nova proposta de secció suposa una important millora ambiental pels habitatges
existents en la mesura que es redueixen les molèsties per soroll i permet generar, amb una
solució molt costosa, espais lliures importants d’ús públic en proximitat. Aquesta transformació
s’ha explicat en el capítol 3 d’aquest estudi en relació al semirecobriment de la Gran Via Nord.
El projecte de modificació preveu que la vialitat se sumarà a les infraestructures
principals que usaran pel seu pas el subsòl de la plaça. En aquest subsòl també es fa una
reserva per tal que les infraestructures de transport, existents i futures, puguin connectar-se
amb un possible intercanviador, que a més es relacioni amb les dotacions principals de la
plaça. En conjunt, però, han d’integrar-se de manera que l’ús superficial com a zona verda
pública

sigui

garantit.

Aquesta

infraestructura,

en

cas

d’implementar-la,

milloraria

substancialment la relació intermodal per l’existència de nombrosos tipus de transport actual.
Malgrat això, tenint en compte que no es tracta d’una competència de la present proposta
urbanística, la seva previsió no la pot condicionar, i de fet no la condiciona pel seu
desenvolupament, tot i que es facilita la possibilitat d’incorporar-la.
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V.4.2. Definició del perímetre de la plaça
Sobre la plaça de les Glòries graviten diversos condicionants que al llarg de l’historia
han anat frenant les iniciatives de transformació que s’han succeït. Des de la seva formació
sobre la traça del ferrocarril, les infraestructures de pas han suposat sempre un gran entrebanc
cap per a la seva integració urbana, tant ferroviàries com de trànsit rodat.
La forma adoptada per la delimitació de la plaça també s’ha anat emmotllant e les
infraestructures: inicialment la directriu adoptada pel Pla Cerdà, als anys 50 la plaça circular
concèntrica a l’anella central o la forma irregular del PGM76 resultant de les infraestructures
existents i futures.
Tots dos factors han contribuït a una indefinició de l’espai urbà amb activitats
ocasionalment residuals en un espai tant central, creant racons d’accés complicat o de poca
integració a l’activitat urbana per la seva dificultat d’estructuració. En aquests moments en què
les infraestructures deixaran de tenir una presència aparent tant determinant en la definició tant
ambiental com urbanística de la plaça (per primera vegada ja no existirà ferrocarril a l’aire lliure
o viaductes pel mig de la plaça) es pot confiar que una correcta definició del seu perímetre
contribuirà a la millor definició de l’espai lliure públic central.
El projecte proposa, per tant, concretar les façanes de la plaça a una dimensió que
reconegui l’eix central principal (en direcció mar - muntanya), a partir de les directrius de la
malla de l’Eixample, amb una dimensió d’amplada semblant a la del projecte original de Cerdà,
però encaixada en la xarxa ortogonal d’acord amb el centre geomètric de l’encreuament de les
tres grans vies. Les edificacions proposades, habitatges o equipaments, es disposen de
manera que es pugui assolir aquest objectiu general. Hi haurà però, dues excepcions dins
l’espai verd central: l’edifici singular de nova construcció al costat mar de la plaça (Museu del
Disseny), i la conservació com a equipament de l’edifici industrial existent al carrer Cartagena
(conegut com la “Farinera del Clot”, que té un nivell B de protecció).

V.4.3. Els equipaments i els edificis protegits
El projecte urbanístic adopta importants reserves de sòl per a equipaments de nova
creació que es preveuen, en la seva majoria per a la seva localització i dimensió de les peces,
amb caràcter local. Així, es mantindrien els de caràcter més general ja previstos anteriorment,
que es complementarien amb equipaments locals al servei dels futurs residents i donaran
resposta a les necessitats dels barris de l’entorn. Entre aquests més propers es poden
enumerar un CEIP, una biblioteca o un CAP, però correspondrà al planejament derivat la seva
concreció definitiva. A la taula a continuació es resumeixen les actuacions previstes:
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Localització i/o nom
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9

Consell de Cent/
Cartagena
Fàbrica de paraigües
Diagonal/Gran Via/
Cartagena
IES Salvador Espriu
La Farinera del Clot
Residència gent gran i
Centre de dia (Gran
Via/Badajoz)
Gran Via/ Àlaba/
Carretera de Ribes ‐
Habitatge joves
Gran Via/ Diagonal/
Granada
Museu del Disseny
Badajoz/ Bolívia/
Granada
Habitatge jove i/o
gent gran

Qualif.

Sòl

Sup. Edif. Ús

7 (18g)

3.500

Docent

PEU ò PMU

7/6b

1.100

Sense definir

PEU ò PMU

7b

2.043

Sense definir

PEU ò PMU

7a

7.091

Docent
Cultural

Existent
Existent

7b

1.626

Assistencial

Directe

5.520

Sense definir
Hab.
dotacional

PEU ò PMU

7b
7b

5.619

Sense definir

PEU ò PMU

7b

1.155

Cultural

Directe

Sense definir

PEU ò PMU

7/6b

2.000

Hab.
dotacional

PEU ò PMU

6.000

6.050

25.000

7.500

Desenvolupament

PEU ò PMU

Taula V-4-1.- Equipaments previstos i qualificació del sòl dins l’àmbit de la MPGM a l’entorn de la plaça.
Font: Document Memòria MPGM. Ajuntament de Barcelona

En relació al desenvolupament PEU fa referència al Pla Especial Urbanístic i el PMU al
Pla de Millora Urbana.
La proposta incorpora un element protegit existent dins l’àmbit, la fàbrica de farines
Sant Jaume, coneguda popularment com la Farinera del Clot. El pla la incorpora només a
efectes de reajustar el seu perímetre, sense alterar les seves condicions d’ordenació o
protecció.

Figura V-4-1.- Plànol de la proposta d’equipaments.
Font: MPGM. Ajuntament de Barcelona.
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D’altra banda, la proposta qualifica com equipament l’antiga fàbrica de paraigües del
carrer de Cartagena, per tal que es pugui mantenir en la seva edificació principal. L’ús s’haurà
de determinar pel corresponent planejament de desenvolupament, d’acord amb les
característiques de l’edificació, que quedarà situat dins del parc. No es tracta d’una protecció
pròpiament, però la qualificació com a equipament pot permetre l’avaluació de la preexistència
actual amb l’objectiu de la seva rehabilitació, si s’escau.
Denominació

Fàbrica de Farines Sant Jaume

Carrer

Clot, 28 ‐ Gran Via de les Corts Catalanes, 835

Districte

Sant Martí

Autor

Joan Sellarés, m. d'o. (atribuït)

Època

1908‐09

Estil

Modernista

Ús Original

Industrial

Descripció

Constitueix una tipologia fabril típica de finals del segle XIX i principi del segle XX. Era un dels pocs
exemples barcelonins que permetia mostrar un procés compet de producció ‐ fàbrica, magatzem i
habitatges dels obrers‐. El conjunt s'iniciava amb un pati exterior on s'ubicava un moll de càrrega i
descàrrega de 703 m2 interrelacionats amb l'interior del recinte. Serveix d'accés una porta d'entrada
que descobria un llarg passadís entre dues edificacions i s'obre a un pati on es realitzaven els processos
de càrrega i descàrrega de materials; tancant el pati s'aixeca l'edifici més emblemàtic del conjunt, de la
planta baixa i quatre plantes de pis. Adossat a aquest últim i tot configurant una L se situava un edifici
de semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis que formava un angle recte en la connexió amb el patí.
En aquestes dues edificacions es realitzava el procés de producció i es situaven les oficines de
l'empresa. A la banda esquerra de la porta principal es basteix una edificació amb dues parts ben
diferenciades: la primera serví com a habitatge d'alguns dels obrers de la fàbrica, i la segona s'utilitzà de
magatzem. La façana de l'edifici més alt i paradigmàtic del conjunt és de maó vist formant vuit bandes
coronades amb un petit coronament i units, dos a dos, per un esglaonament del mateix maó. Aquestes
bandes confereixen verticalitat a l'edifici. La construcció és molt sòbria i l'únic tipus d'ornamentació és
la franja de mosaic verd de la part superior i els esglaonaments esmentats. A l'interior, cal destacar les
columnes de ferro i part de la maquinària originària, de fusta.

Qualif. Urbaníst. 7b(p)
Nivell Protecció

B: Béns Culturals d'Interès Local

Comentaris

Manteniment de l'edifici princiapl (que podrà ser ampliat per tal de crear un nucli de
comunicacions vertical adequat al nou ús d'equipament cultural de l'edifici).

Taula V-4-2.- Fitxa de la Fàbrica de Farines Sant Jaume qualificada com equipament.
Font: Document Memòria MPGM. Ajuntament de Barcelona

Figura V-4-2.- Ampliació d’una nau industrial amb una construcció d’arquitectura moderna al Poblenou.
Font: Arxiu Fotogràfic del Poblenou.
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L’àmbit de transformació de la proposta urbanística té una superfície total de 378.019
m2, distribuïts de la següent manera:

Sistemes
6 Zona verda
7 Equipaments
5 Vials
9 Protecció de sistemes
Total sistemes
Zones
18 Subjecta a vol.
específica.
Total zones
TOTAL

PLANEJAMENT
VIGENT
Superfície
%
(m2)
175.418
21.243
179.946
425
377.032
99,74

PLANEJAMENT
PROPOSAT
Superfície
%
(m2)
192.303
29.668
145.854
0
367.825
97,3

DIFERÈNCIA
Superfície
(m2)
16.885
8.425
‐34.092
‐425
‐9.207

987

10.194

987

10.194

2,7

9.207

378.019

100

0

378.019

100

9.207

Taula V-4-3.- Relació de superfícies entre el planejament vigent i la proposada.
Font: Document Memòria MPGM. Ajuntament de Barcelona

V.4.4. Les zones verdes
La qualificació com a zona verda en la major part de la plaça és el referent de partida
per a la proposta urbanística. La proposta de transformació es fonamenta de manera molt
específica en la transformació infraestructural viària que permeti una millora qualitativa de
l’espai públic. Suposa la demolició d’una infraestructura que en el seu moment va ajudar a
posar ordre (O NO), tant en el funcionament viari com en els espais públics, que en PGM76
eren molt fragmentats i en ocasions de caràcter residual, qualificades en una part important
amb la clau de protecció de sistemes 9 i zones de transformació d’ús (clau 17).
La proposta de planejament vigent va permetre també resoldre el conflicte d’un
nombre considerable d’habitatges que estaven afectats pel planejament, i posar les condicions
urbanístiques per a transformar els usos existents pel costat mar de la Gran Via, amb l’objectiu
d’aconseguir els sintemes previstos i consolidar la façana de llevant de la plaça.
La proposta actual parteix, per tant, d’una futura superfície de sòl, lliure
d’infraestructures aparents per prendre en consideració el model més adient per a l’ordenació
de la plaça. És evident que la solució de soterrar el pas viari de través suposa un important
condicionant per a l’orografia de la plaça, que no permet resoldre lliurement la topografia final.
Però les dimensions d’aquest espai permetran una adequació de les grans reserves inicials al
millor servei del medi urbà.
L’eliminació de la font de soroll i contaminació difosa del viaducte aixecat és una millora
qualitativa indubtable que permetrà, a més, poder gaudir d’un espai unitari i donar continuïtat a
través del parc pels eixos principals. Aquesta llibertat de decisió ha portat a transformar una
proposta de parc de definició de perímetre irregular a poder concretar quines parts del gran
espai lliure tindran consideració de parc general per la seva posició estratègica en el centre del
buit urbà, i quines són les peces que, sumades estructuralment a la peça central, ajuden a
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definir l’escala de zones al servei de la població circumdant. L’espai lliure és únic, la
funcionalitat és diversa i adaptada a l’entorn de proximitat.

Figura V-4-3.- Planta general de la futura plaça de les Glòries.
Font: Memòria de MPGM. Ajuntament de Barcelona.

La solució que es planteja aporta un altre aspecte de caràcter qualitatiu, que els anys
de funcionament de l’estructura d’espais lliures vigent han posat de manifest. L’existència de
viaductes aixecats (tant en la previsió del PGM76 com en la solució vigent que unificava els
espais interiors en un de sol) fa molt complicat el control dels espais lliures que en resulten
fragmentats, alhora que dificulta la seva utilització. Ara, per primera vegada en molts anys, les
infraestructures viàries tindran un paper menys presencial i permetran una concepció de l’espai
verd més unitària.
Alguna de les opcions plantejades en matèria d’equipaments incideixen en la
disponibilitat més efectiva de sòls d’ús públic, com és el cas de crear una reserva que permeti,
si s’escau, traslladar els Encants si calgués mantenir-los a la plaça, i com alternativa a l’opció
de la proposta del planejament vigent d’ubicar-los a sota el viaducte (per remodelació de
l’aparcament o a sota de la zona verda, com també s’havia estudiat), definit la peça
d’equipament d’una manera suficientment àmplia com per permetre la ubicació possible d’una
altre equipament de ciutat. D’aquesta manera, les zones verdes es podran desenvolupar sense
condiconants d’activitats poc adequades.
Diferent és el cas de la zona verda que se situarà a sobre del futur equipament
museístic. De fet, la qualificació com a sistema d’espais lliures garanteix que en qualsevol cas,
la destinació d’aquests sòls serà d’ús lliure públic, alhora que s’incorpora una activitat que ha
de contribuir a qualificar el propi espia públic.
Un altre aspecte que afronta aquesta proposta de planejament és la dotació de zona
verda suficient per a garantir les exigències legislatives adequades a l’increment d’edificabilitat
residencial. Ja explicàvem anteriorment l’opció projectual de crear un front edificat per ponent,
que permeti acotar i formalitzar molt millor la dimensió de la plaça. També parlàvem de la
notable creació de nous equipaments, que suporten en un 50% la formació del nou front de la
plaça, dins de la limitació del pla. Un efecte d’aquesta opció, que podria ser considerat com
anecdòtic, però que té molta transcendència en la lectura de la forma urbana, és la recuperació
d’una geometria que reconeix la plaça com a encreuament de la Diagonal, la Meridiana i la
Gran Via, utilitzant aquest punt com a centre de la nova plaça, i es proposa la directriu de la
trama de l’Eixample com a principal generatriu del nou espai.
Aquestes opcions d’ordenació totalment raonables suposen, però, una important
disminució de la superfície de zona verda dins la plaça de les Glòries en funció de les noves
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implantacions, a la qual cal afegir l’exigència de nous espais lliures per a les activitats
sobrevingudes.
Com ja explicàvem a la transformació infraestructural de la plaça, les modificacions en
la definició de les solucions viàries permetran la recuperació de notables peces de zona lliure
d’ús públic distribuïda linealment al llarg de la Gran Via, amb amplades mitges entre 20 i 43
metres per peça, i superfície entre 4.000 i 500 m2 per unitat, formant en conjunt un gran espai
verd lineal. Aquesta opció té un efecte redistributiu de l’espai lliure entre una peça que, per la
seva configuració feia difícil l’aprofitament d’un espai desigual, ja des de la pròpia delimitació
del PGM en 1976, i un sector molt consolidat amb edificacions residencials de gran alçada i
notable densitat de població.
Tot i que el balanç quantitatiu és molt ajustat, la proposta urbanística és molt més
ambiciosa que la pròpia obtenció d’una determinada superfície d’espai lliure, es tracta de la
possibilitat de modificar el model d’espia lliure que fins ara havia estat condicionat pels
viaductes. En qualsevol cas, la nova zonificació resol la qualificació urbanística d’alguns carrers
que, tot i la seva destinació com a vialitat, es mantenien qualificats com a zona verda.

Figura V-4-4.- Vista dels quatre alçats de la nova plaça amb els edificis singulars remarcats.
Font: Memòria de MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Figura V-4-5.- Quatre alçats indicatius de la futura plaça.
Font: Memòria de MPGM. Ajuntament de Barcelona.
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Figura V-4-6.- Seccions indicatives (N-S i E-O) de la futura plaça.
Font: Memòria de MPGM. Ajuntament de Barcelona.

V.5.- LA DEMOLICIÓ DEL TAMBÓ: LA DECONSTRUCCIÓ
“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en
conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy
mejor.”
José Ortega y Gasset

La part del projecte corresponent a la demolició, està finançat pels "Projectes d'inversió
a Barcelona finançats a càrrec del Fons Estatal d'Inversió Pública". Títol del projecte:
"Adequació de l'espai interior del tambor de la Plaça de les Glòries per la circulació
d'autobusos". La data d'aprovació d’aquest projecte per part del Ministeri va ser el 21 de gener
de 2009, per un import de 749.073,00 €.
Un cop acabades les obres de buidatge, s'habilitarà el pas lliure per a vianants i
bicicletes, que podran entrar i sortir de l'interior, o bé per la boca de metro interior, o per Dos de
Maig que dona accés directe als Encants, o per Àvila. Mentrestant s'habilitaran els 12 metres
d'amplada sota el viaducte per a pas exclusiu d'autobusos de les línees 7, 56, 92, 192, B21,
N0, N2, N7 amb prioritat en fase semafòrica i il·luminació pròpia. Tindran una parada de bus
davant del metro i davant dels Encants (les AVV volien que passés sense parades per guanyar
velocitat comercial). El tancat circular que protegeix el centre de la plaça romandrà tancat. (Els
busos creuaran les Glòries per sota l'anella per evitar les obres) .
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Figura V-5-1.- Diferents part del tambor de la plaça segons el procés de demolició.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Més endavant, les obres del Centre del Disseny que obligaran al tancament de la boca
de metro de Badajoz i a la construcció d'una pantalla a 2 metres de la via del tramvia, obligaran
a desviar el pas de vianants i bicicletes per sota del viaducte entre Meridiana Sud i Diagonal
Sud.

Figura V-5-2.- Passos provisionals de peatons i bicicletes durant les demolicions.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Fins al 2011 no es procedirà a la 2a fase de l'enderroc de l'anella costat mar, un cop els
Encants s'hagin traslladat al nou mercat del Bosquet. Mentre duri l'enderroc els cotxes de
sortida circularan per l'anella muntanya (en sentit contrari a l'actual), mentre que els cotxes
d'entrada a Barcelona es desviaran per superfície per l'espai que actualment ocupen les
parades al voltant de Dos de Maig. Mentrestant es construirà el calaix (semi-túnel) de sortida
per la Gran Via. Un cop acabat el calaix, la sortida es farà semi-soterrada (recordem que el
calaix farà una plaça amb desnivell), i pel 1r semestre de 2013 s'enderrocarà l'altra meitat de
l'anella costat muntanya, fet que permetrà construir el calaix d'entrada cap a la Diagonal.
Les quatre associacions de veïns feliciten a BIMSA (Barcelona d’Infraestructures
Municipals) i a COPCISA pel bon desenvolupament de les obres. Segons les AVV s’ha efectuat
d'una manera ordenada, s'han hagut de recalcular processos (dificultat del pis intermig del
tambor per a poder maniobrar amb la maquinària, diferents alçades i nivells de gàlib), s'ha
trobat una estructura de protecció al túnel de Renfe i del metro, que obligarà a emprar dues
grues de 100Tm i 300Tm per extreure les bigues, s'ha efectuat el mínim imprescindible de
molèsties tan en soroll com en talls de pas, l'obra s'ha executat sense cap mena d'accident
laboral, i tot dintre de calendari.
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Figura V-5-3.- Vistes del procés de demolició del tambor central.
Font: Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa, Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

Un cop acabades les obres de buidatge, s'habilitarà com a "parterres" l'interior del
tambor per a tornar a deixar el pas lliure per a vianants i bicicletes, que podran entrar i sortir de
l'interior, o bé per la boca de metro interior, o per Dos de Maig, o per Àvila. Mentrestant
s'habilitaran els 12 metres d'amplada sota el viaducte per a pas exclusiu d'autobusos amb
prioritat en fase semafòrica i il.luminació pròpia. El tancat circular que protegeix el centre de la
plaça romandrà tancat.
Més endavant, les obres del Centre del Disseny que obligaran al tancament de la boca
de metro de Badajoz i a la construcció d'una pantalla a 2 metres de la via del tramvia, obligaran
a desviar el pas de vianants i bicicletes per sota del viaducte entre Meridiana Sud i Diagonal
Sud. Aquest projecte encara està en fase d'estudi i serà seguit per les AVV, segons manifesten.

Figura V-5-4.- Feines nocturnes durant la demolició del tambor.
Font: Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa, Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

Les obres han avançat a un bon ritme, sobretot l’enderrocament de la totalitat del mur.
Amb tot, ara es pot veure la Sagrada Família des de Diagonal.
Inauguració de les obres:
El 10 de juliol es va donar el tret de sortida oficial per a l’inici de les obres
d’enderrocament i demolició. L'alcalde Jordi Hereu i el 4t tinent alcalde Ramon Garcia-Bragado,
van anunciar el projecte, destacant que es complirien els compromisos en quan a inversions,
mobilitat i equipaments (inclús Garcia Bragado va esmentat l'any 2013 com a possible final,
qual l'actual cronograma posterior al pactat marca el 2014).
Ha estat un discurs oficialista, qualificant l'actual construcció pre-olímpica com que
haurà donat solució durant 20 anys a la mobilitat de les interaccions viàries, i que ara ("un dia
històric") es dona un pas endavant en el que cada cop més serà el centre de la ciutat.
Davant les preguntes de quan s’acabarà s'ha indicat cap el 2013, sobre l'intercanviador
que hi ha voluntat de fer-lo (actualment en espera del traspàs de rodalies), sobre el pas del
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transport públic per sota l'anella, que s'està acabant d'estudiar, i que les obres del buidatge
duraran entre 5 i 6 mesos.
Les quatre associacions de veïns volen fer constar que:
•

Com a part positiva se n’alegren de que s’iniciessin les obres, l’aprovació del trasllat dels
Encants, dels equipaments del carrer Granada, les execucions puntuals treballades al grup
de mobilitat (carrils bicicleta, pas del transport públic, implantació de carrils bus, panell
d'informació ambiental) la seriositat i eficiència amb la que BIMSA està executant tota la
tramitació dels projectes en marxa sobre el nou cronograma, i una actitud més pro activa i
resolutiva de les reunions dels grups de treball a partir del mes d'abril (coincidint amb el
canvi del director de participació).

•

Com apart negativa, els endarreriments (comunicats, el no replantejament de la mobilitat a
nivell metropolità, ni augments dels transports públics, la no prou prioritat pels equipaments
de barri, i altres incompliments puntuals que ja a dia d'avui s'haurien d'haver executat.

•

Respecte a la deconstrucció explicar que no estan d'acord amb l'endarreriment unilateral
de la 2a fase. La veritable deconstrucció i que ara estan reivindicant que en aquest mandat
quedin aprovats els pressupostos de la 2a fase.

•

Respecte al Centre de Disseny explicar que a finals de mes en la fase d’exposició publica
presentaren al·legacions per a què l'edifici de la grapadora redueixi l'alçada, ben integrat
amb l'entorn de la plaça i la zona verda.

•

Respecte a la mobilitat reivindiquen un estudi dissenyat conjuntament amb les AVV sobre
un pla de mobilitat que estableixi els transports públics necessaris per reduir efectivament
el trànsit i la greu contaminació de la zona. Mencionar també l'incompliment de la unitat de
control ambiental i que l'exigeixen i l'exigiran. Igual que volen que finalment el tramvia arribi
a l'estació de l'Arc de Triomf, així com la connexió fins al Trambaix per la Diagonal passant
per Marina, Verdaguer, Passeig de Gràcia i Francesc Macià.

•

Durant els treballs per a la deconstrucció del tambor de Glòries s'efectuaran: eliminació de
talussos i rampes interiors, façanes interiors i exteriors, forjats aparcament.
Un desmuntatge en dues fases:
La primera fase del desmuntatge del tambor de la plaça de les Glòries Catalanes, que

es va allargar fins al 24 d'agost del 2008, va consistir en l’eliminació dels talussos interiors,
eliminant les rampes interiors de connexió entre els nivells superior i inferior, de la façana
interior i del forjat intermig de la façana exterior.
Per iniciar aquestes tasques, la nit del 8 al 9 de juliol es tallaren els accessos a les
rampes interiors, tant des de l’anell superior com des del nivell inferior. La mateixa nit també es
bloquejarà el canvi de sentit sortida-entrada a ciutat per la part elevada, però es mantindrà
obert un carril pel canvi de sentit entrada-sortida ciutat (els que vinguin de Badalona podran fer
un canvi de sentit abans de baixar fins al semàfor del carrer Padilla).
En la segona fase (aproximadament a finals d'octubre), i en hores nocturnes s’iniciaran
els treballs de desmuntatge dels plafons de la façana exterior. Els treballs en aquesta fase
tindran una durada d’un o dos mesos aproximadament.
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B:SM (Barcelona Serveis Municipals) va desmantellat l'aparcament i el dipòsit de la
grua municipal, que no està previst que es quedi pels voltants de la plaça. Només quedaran els
pilar que aguanten les dues anelles, i per tant desapareixeran les quatre rampes d’accés de
l'interior, els cotxes d'entrada no podran sortir fins al carrer Padilla, i els que vulguin sortir per la
Gran Via s'hi hauran d'incorporar o per Padilla o per Lepant com a molt tard.
Les obres es van adjudicar l'1 de juliol a l'empresa COPCISA, per un import de
2.591.502,41 €, i un termini d'execució de 5 mesos.
L'enderroc de les plaques exteriors de la paret del tortell es varen fer en treballs
nocturns amb l'ocupació de dos carrils de la rotonda. Excepte a l'agost (que es va aprofitar per
avançar més ràpid), no hi va haver afectació de carrils del trànsit en horari diürn .
L'inici de les obres va ser el juliol del 2008 , i es preveu haver acabat amb l'enderroc
cap al gener del 2009. Un cop acabat l'enderroc, s'impedirà l’accés a l'interior de la plaça per a
usos inadequats (la majoria estarà ocupat per realitzar sondejos de terreny, i com a
magatzem/pàrking de l'empresa constructora/BIMSA) a excepció de l'espai que s'habilitarà amb
doble carril: un de bicicletes i l'altre de transport públic per l'interior de la plaça, per a què els
autobusos tinguin via lliure per creuar la plaça, amb fase semafòrica per sortir-ne.
L'estudi del traçat, alineacions i rasants del viari comprès a l'àmbit de la MPGM i
desenvolupament d'una base documental informatitzada (la “placa base de la plaça” amb estudi
addicional perimetral de 100 metres ) ha estat adjudicat el 3 d'abril a l'empresa CTP 1999 per
196,7 M€. Termini de redacció: 5 mesos (des de el 21 d'abril).

Figura V-5-5.- Vista de l’anella elevada des d’un lateral exterior a la plaça.
Font: Associacions de veïns de Clot - Camp de l'Arpa, Sagrada Família, Fort Pienc i Poble Nou.

El desmantellament del tambor, finalment (només queda l'aprovació de TMB pel que fa
a maniobrabilitat dels autobusos articulars) permetrà que l'espai alliberat sota l'anella
(actualment pàrking i dipòsit) sigui un corredor de 12 metres per a ús exclusiu pel BUS (línies 7,
56, 92, 192, B21).
Les AVV recorden que existeix un accés al metro directe a nivell de vestíbul, com a
alternativa al tancament de l’accés del metro a la L1 de l'interior de la plaça, que s'efectuà uns
mesos després d'haver iniciat les obres.
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V.6.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM A L’ENTORN DE
LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
“En mi principio está mi fin. Las casas se suceden: se levantan y caen,
se derrumban, se amplían y trasladan, […] En mi fin está mi principio.”
T.S.Eliot

L'àmbit del projecte de Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn de la Plaça de
les Glòries es concreta en el plànol que es mostra a sota i té una superfície de 378.019 m2.
Aquest àmbit integra com a peça principal els sòls de la Plaça de Les Glòries pròpiament i un
tros de la Gran Via, que suposen en conjunt una important transformació de la solució viària
existent.

Figura V-6-1.- Àmbits de les transformacions de la ciutat de la MPGM.
Font: MPGM. Ajuntament de Barcelona.

L'àmbit inclou els sòls entre els fronts edificats de Gran Via des de Padilla a Selva de
Mar, amb la Rambla del Poble Nou per sobre del carrer del Perú i la Plaça de la Creu Roja; la
Plaça de Les Glòries entre els carrers de Castillejos, Consell de Cent, Independència i Clot fins
a l'escola existent "La Farigola"; els carrers de la Ciutat de Granada, Avinguda Diagonal,
Badajoz, la línea paral·lela al carrer de Bolívia a uns 155 metres d'aquest carrer pel costat
muntanya, carrers de Cartagena-Àlaba, Avinguda Meridiana, Castillejos i Carretera de Ribes,
tancant per Gran Via fins al carrer de Padilla. La superfície de l'àmbit descrit és de 370.489 m2.
A aquesta superfície cal afegir una segona peça, discontinua amb l'anterior, que és la “semi-

110

La Plaça de les Glòries una nova forma, una nova oportunitat…?
V. La Plaça i la seva Forma Física

illa” del costat mar amb front als carrers de Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada, i que
incorpora una superfície de 7.530 m2

Figura V-6-2.- Àmbit del projecte de Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn de la plaça.
Font: MPGM. Ajuntament de Barcelona.

Des que Ildefons Cerdà va singularitzar el punt d'encreuament de la Meridiana, la
Diagonal i la Gran Via amb un gran espai urbà, totes les propostes globals de ciutat han
mantingut el criteri que estaven davant d'un dels focus essencials de la xarxa urbana i, per tant,
de la configuració mateixa de la ciutat. Malgrat això, la plaça continua essent un gran buit urbà
pendent de concreció definitiva.
La tensió que crea l'encreuament de les dues traces diagonals més característiques de
la ciutat no és només formal, sinó que a l'estructuració viària principal s'han de sumar les
infraestructures de transport i de serveis, que han aprofitat l'oportunitat que els hi oferia el
planejament amb la creació de grans corredors i espais lliures en superfície. Aquestes
infraestructures focalitzen una centralitat que fins ara no s'ha transformat en una definició clara
de l'espai. Són molts els entrebancs que fins ara han gravitat (i encara hi són en alguns casos)
que van més enllà de la configuració formal de les infraestructures.
Fins fa quasi vint anys, la Plaça de les Glòries era el final de l'Eixample, un punt de
trencament del continu urbà físic i funcional resultant de la interposició del ferrocarril primer, i
dels viaductes posteriorment, però també d'un canvi radical dels usos de la trama urbana. La
Diagonal no continuava, la Sagrera era un gran espai ferroviari sense grans opcions de
transformació, l'espai lliure previst pel PGM a la Plaça de les Glòries tenia una configuració
amorfa de difícil consolidació i encara menys possibilitats d'estructuració amb la resta d'espais
verds de ciutat, i l'amenaça urbanística per al Clot amb noves vies bàsiques que entraven a la
plaça (Escultors Claperós) encara era vigent.
En aquell moment es va modificar la configuració del nus de Glòries, que va actuar com
a clau de volta per un seguit d'actuacions, com va ser cobrir bona part de les vies del ferrocarril,
donant continuïtat a molts carrers locals i principals interromputs fins aquell moment, amb
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especial menció de la Diagonal i de la Meridiana, i va permetre treure la previsió de travessar el
Clot amb l'afectació que es coneixia com la Sub-Meridiana i que suposava una nova entrada
arterial a Barcelona al llarg de la Sagrera.
Al mateix temps, diverses propostes urbanístiques van alterar substancialment la
configuració urbanística del quadrant nord-est de la ciutat, estructurat inequívocament per la
Meridiana i la Diagonal, amb el vèrtex situat sobre la plaça. Una primera actuació, iniciada fa
uns 15 anys, va ser la concreció urbanística de la Diagonal, prevista en el planejament anterior
com a eix però sense precisar una transformació urbana com la que posteriorment es va
consolidar. Després, també al sector llevant de la ciutat, el front litoral es va desenvolupar
urbanísticament, on la transformació del Fòrum va donar un final a l'extrem mar de la Diagonal
oposat a la Plaça de les Glòries.

Figura V-6-3.- 1996-1999: Obertura de l’Avinguda Diagonal fins al mar.
Font: Departament d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona.

En sentit cap al Nord, sobre l'eix ferroviari de Sagrera, s'ha produït últimament una altra
alteració notable, que pren com a referent estructural entre la Meridiana i Gran Via, com és la
transformació de la Sagrera en la gran estació de la ciutat, on arribarà l'AVE i les noves
activitats i usos previstos sobre l'eix del gran buit urbà que va de Glòries al Nus de la Trinitat.
Aquest potencial suposa de fet la possibilitat de crear un gran eix d'espais lliures que, passant
per Glòries, doni continuïtat al corredor de la Sagrera i al front de mar, a través del Parc de la
Ciutadella i el Parc de la Barceloneta.
En conclusió, la posició estratègica de la plaça en el context urbà que impulsa el
projecte de modificació del PGM es veu reforçada per:
•

La transformació urbanística d’importants sectors del quadrant nord-est de la ciutat (22@ al
Poble Nou i consolidació de la Diagonal, el Fòrum i la Sagrera) de la qual la plaça és el
vèrtex de contacte amb l’Eixample consolidat.

•

L'oportunitat de formalitzar un espai urbà caracteritzat per una delimitació clara i
estructurada amb la resta d'espais lliures generals de ciutat.

•

La possibilitat que la plaça pugui esdevenir en un futur un centre de comunicacions de
transport adequat a la seva posició urbana, que aprofiti per una banda el gran encreuament
de línies ja existents i per altra la seva posició estratègica dins de la ciutat.
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V.7.- IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS
“Vean, pues, los ingenieros, cómo para ser ingeniero no basta con ser
ingeniero”.
José Ortega y Gasset

És interessant alhora que important estudiar els diferents actors que es veuen implicats
en aquesta nova remodelació i com s’interrelacionen entre ells.
L’Ajuntament de Barcelona és el principal actor d’aquesta gran actuació. La Modificació
del PGM en l’àmbit de la Plaça de les Glòries i el seu entorn segueix una tramitació d’acord
amb un procediment bifàsic previst a l’article 83.1 del TRLU, i als articles 11, 12 i 66 de la Carta
de Barcelona. L’òrgan competent per a l’aprovació inicial de la MPGM és el Consell Municipal
de l’Ajuntament, actuant en Ple o bé en Comissió. L’aprovació provisional correspon també al
Consell Municipal de l’Ajuntament d’acord amb el que determina la Carta de Barcelona. En
definitiva, l’Ajuntament de Barcelona és el primer responsable de promoure aquest projecte,
gràcies també en part a la insistència dels veïns dels barris afectats.
Un cop aprovada provisionalment la MPGM, es remet el document i el seu expedient
administratiu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva
per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb la Carta de Barcelona.
Per la seva banda, ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) competència
del Ministerio de Fomento serà l’encarregada de la construcció de la nova estació de Rodalies
de RENFE, així com de les actuacions de millora de les vies ja existents.
Vegem ara detalladament els actors segons quin paper juguen dins d’aquesta àmplia
actuació. Els dividirem segons si són actors econòmics o socials en relació a l’actuació.

V.7.1. Actors Econòmics i Polítics
L’Ajuntament de Barcelona invertirà els diners necessaris per a realitzar entre d’altres
l’enderrocament de l’actual nus elevat, la construcció del nou parc, l’edifici administratiu ONA,
varis equipaments de barri, part del Museu del Disseny, entre d’altres.
La Generalitat de Catalunya és la responsable del nou intercanviador de transport, de
l’adaptació de la línia de tramvia a la nova configuració de la plaça, de la prolongació d’una línia
dels FGC i de la construcció d’una nova estació, també de part del Museu del Disseny i d’algun
equipament de barri.
L’ADIF (Ministerio de Fomento) s’encarrega de la construcció de la nova estació de
Rodalies de RENFE i de la millora de les vies existents.
Les empreses constructores que siguin les adjudicatàries de la construcció de totes
les noves infraestructures.
Les empreses immobiliàries podran construir habitatges i gestionar la venda dels
mateixos, el que farà que en surtin beneficiades econòmicament.
Les entitats financeres també en faran negoci, ja que el seu benefici rau allà on hi ha
moviment de capital, aquestes permeten a tercers la possibilitat d’obtenir crèdits, avals,
inversions, etc.
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V.7.2. Actors Socials
Els ciutadans de Barcelona, poblacions properes i turistes, en general tots els
possibles usuaris de la nova plaça. Ja siguin els veïns de la zona, com altres ciutadans de la
ciutat Barcelona o rodalies. Així com els turistes que mentre es troben visitant la ciutat també
en són usuaris.
Els veïns afectats, és a dir, les associacions de veïns dels barris del Fort-Pienc al sudoest i Sagrada Família al nord-oest, en el districte de la Dreta de l’Eixample, i dels barris de
Clot-Camp de l’Arpa al nord-est i Poblenou al sud-est, en el districte de Sant Martí, són els
principals actors en aquest sentit. Aquests quatre barris conflueixen a la plaça i, per tant, són
els principals implicats i afectats. A més, existeix una Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona on es vehiculen totes les demandes i peticions dels diferents barris de la ciutat.
La Fira de Bellcaire (Encants Vells) és una associació de venedors que fins ara tenia
un espai a la plaça. Aquest espai queda afectat per la zona verda i, en conseqüència, és previst
el trasllat d’aquesta fira, en principi han d’ubicar-la al Bosquet.
El Grup Agbar (Aigües de Barcelona) té una de les seves seus més emblemàtiques
situada a la part sud-est de la plaça (Torre Agbar) veient-se afectat com a veí que és. Aquest
grup va presentar una al·legació sol·licitant el fet que n’és part afectada i s’acordés la seva
incorporació a la Comissió de Seguiment i al Grup de Treball creats.
La Comissió de Seguiment: l’Ajuntament de Barcelona, i els representants de les
entitats veïnals i ciutadans de la plaça de les Glòries i el seu entorn van constituir la Comissió
de Seguiment per al projecte de remodelació de la Plaça de les Glòries i els seus entorns l’any
2003. Aquesta comissió va néixer amb la idea de vetllar pel correcte funcionament de tot el
procés de participació ciutadana, de les reunions del Grup de Treball, en definitiva, del control
de tot el procediment fins que s’arribés a una aprovació definitiva.
El Grup de Treball es va crear el 17 de novembre de 2005. Lla Comissió va encarregar
al Grup de Treball el debat tècnic de la proposta de Modificació del Pla General Metropolità en
l’àmbit de les Glòries. Els treballs d’aquest grup culminen amb la presentació del document de
síntesi de resultats de les reunions del Grup de Treball en la reunió de la Comissió de
Seguiment. El Grup de Treball està format per cinc representants de les associacions de veïns,
per tècnics municipals, pels tècnics responsables dels diferents projectes i per assessors
tècnics proposats pels veïns.
(*) Modificació del Pla General Metropolità 1976 (PGM76) a la Plaça de les Glòries i el seu entorn; any 1999.
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VI.

LA PLAÇA COM A DINAMITZADORA ECONÒMICA

L’esgotament del model econòmic evidenciat en l’actual crisi econòmica ha situat a
primera línea la transformació econòmica que es ve promovent a Barcelona cap a nous sectors
estratègics com el biotecnològic, les tecnologies de la informació i la comunicació, el sector
energètic el Media, que en l’urbanístic signifiquen el trasllat del centre econòmic de la capital
catalana de la plaça Catalunya – en la que el comerç i el turisme han guanyat el terreny a les
activitats financeres i de negoci – a la plaça de les Glòries i al barri del Poblenou, convertit en el
districte tecnològic de la ciutat.
Es tracta d’una transformació catalitzada des de les administracions que pren forma en
la reforma del districte de Sant Martí, en la que la plaça de les Glòries ha de convertir-se en
referència i, inclús, símbol de la nova economia, recuperant el paper de centres econòmics que
les places varen tenir a la ciutat antiga.
Així, Barcelona haurà participat activament tant en la revolució comercial, com en la
industrial, enfrontant-se alhora al repte de la nova economia, de la economia basada en el
coneixement.
I aquest salt pren com a escenari el mateix que fou el principal nucli de la
industrialització espanyola durant el segle XIX, el Poblenou, que, gràcies a la revalorització del
teixit urbà, ocupa per primera vegada una posició de centralitat geogràfica recolzada per la
compleció de l’estructura principal del Pla Cerdà. És el moment d’aprofitar la seva potencialitat,
reconvertint-se en la principal plataforma tecnològica de Barcelona, Catalunya i Espanya, en la
perspectiva del segle XXI.
La Plaça de las Glòries va jugar un paper decisiu en el procés de colonització de la
perifèria industrial en la reconstrucció de Barcelona gràcies al qual avui està cridada a ser la
imatge visible d’una nova concepció de l’espai i l’economia.
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VI.1.- CAP A LA CENTRALITAT ECONÒMICA: PROCÉS
EVOLUTIU DE “COLONITZACIÓ”
"... llamamos héroes y levantamos estatuas a los hombres
grandes que a fuerza de sacrificios abren caminos a la
posibilidad y a la realización de lo necesario que el común
de los hombres creía Imposible. lástima que el premio del
talento y del heroísmo no se encuentra casi nunca en la
misma generación que ha debido admirarlo! lástima que la
gratitud y la justicia se hagan esperar las más de las veces
años y aun siglos! Y es que el corazón del hombre, esclavo
comúnmente de la envidia, desdeña confesar la
superioridad de un coetáneo, dejando a las generaciones
venideras la dignísima tarea de premiarla."
Ildefons Cerdà (1859,JD, III, 454)
Els processos de desenvolupament o expansió urbana formal es produeixen, en
essència, pel desencadenament dels fenòmens reactius:
•

La pressió demogràfica i econòmica sobre el nucli urbà que es densifica i
desborda.

•

Els avenços tecnològics i desenvolupaments infraestructurals associats capaços de
dotar a les noves àrees de les condicions suficients per a l’assentament humà.

L’evolució dels sistemes de transport és l’exemple més evident associat a la aparició
dels models d’eixamples de la ciutat industrial i ciutat fragmentada post-industrial. Són
il·lustratius els casos de Londres, amb la construcció a inicis del segle XX, de barris obrers al
voltant de les noves línies de ferrocarrils i tramvies elèctrics que duplicarien la seva extensió en
vint anys, o l’obertura de noves línies de ferrocarril per a provocar operacions urbanístiques que
succeiria a finals del segle XIX en diverses ciutats d’EE.UU. com a Filadèlfia, Illinois i Los
Angeles.
La màxima expressió d’aquest fenomen anirà lligada a la generalització de l’automòbil
que consolidaria el modelo de la ciutat fragmentada i policèntrica conformada per una xarxa de
xarxes tant viàries como de serveis que desembocarien en les actuals conurbacions territorials
o ciutats – regió, la depredació de recursos i multiplicació de la mobilitat de la qual, les fan avui
estar novament en revisió.
L’expansió urbana de Barcelona no és aliena a aquest procés, breument introduït, i així
l’Eixample de Barcelona es materialitza gràcies, en bona part, a l’extensió de les línies de
tramvia de Barcelona, que deixarien pas, posteriorment al vehicle privat que catalitzaria el
desenvolupament de la corona metropolitana en els anys cinquanta fina a la configuració de
l’actual àrea i regió metropolitana.
La plaça de las Glòries de Barcelona, està a punto d’ocupar el paper de centralitat
urbana que li fou assignat en base a l’estructura disposada en el Pla Cerdà, fa ara 150 anys. I
és possible gràcies, en gran mesura, al procés de revalorització de la ciutat central i construïda
com a contraposició a la ciutat difusa i desestrucutrada, no amb el fi de retornar al model de
ciutat contínua característica de l’etapa industrial sinó cap a un model evolucionat i complex de
ciutat – regió per a Barcelona, sobre la base d’un sistema de ciutats jerarquitzades i
entrelligades, amb reforç dels seus centres urbans existents i que deixen en el seu interior
espais de reequilibri ecològic.
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Des del seva concepció per Cerdà, els diferents plans urbanístics (Pla Jaussely, PGM76,...) han anat revalidant la Plaça de las Glòries com a localització central de l’estructura
urbana conclosa, si bé no serà fina el 1961 que es materialitza la seva primera configuració
molt allunyada, en forma i usos, d’aquell paper de centre de gravetat metropolità.
Des de llavors, la Plaça de las Glòries es pot assimilar al lloc on la ciutat es dilueix,
deixant enrere la densitat de l’eixample. Les Glòries era el lloc on la ciutat perdia el seu nom en
el recorregut cap al Besòs.
Les realitats urbanes heterogènies que prenien el seu entorno no requerien d’un espai
de sis hectàrees, travessat per línies fèrries, que cap a la dècada dels setanta donaria pas a
l’enllaç viari llevant de la ciutat materialitzant el diluiment centrífug urbà cap als nuclis urbans
satèl·lits de la primera corona metropolitana.
La celebració dels Jocs Olímpics de 1992, seria l’esdeveniment que permetria a les
autoritats municipals i autonòmiques materialitzar un gir en les tendències urbanes que posés
novament en valor la concentració urbana de Barcelona. Entre les múltiples actuacions de
reforma urbana promogudes destaca, per la seva importància estratègica, el terminació de la
Diagonal en el seu últim tram fins al Besòs.
L’integració d’ambdós costats de la Diagonal s’articula gràcies a la remodelació de la
Plaça de las Glòries que reforça la seva centralitat com a node de comunicacions a dos nivells:
entre la Barcelona urbana i l’àrea metropolitana; i entre el límit de l’Eixample i la seva expansió
cap al Besòs generada per la nova Diagonal i la reconversió del seu entorn.
Aquesta intervenció va ser determinant per a la consolidació dels límits urbans de
Barcelona, pendolant la gravetat urbana cap al nord gràcies a la millora de les comunicacions
facilitades per la nova Plaça de las Glòries que millorava la connectivitat entre la ciutat
consolidada i l’urbà desestructurat de Poblenou i el Besòs.
Es completava, en quant a extensió i base estructural, el projecte d’Eixample de Cerdà.
La Plaça de les Glories i el seu entorn de San Martí i, especialment, Poblenou, es posicionaven
com a centralitat geogràfica amb els usos i urbanització de la seva anterior situació de límit. Per
a materialitzar aquesta nova centralitat es promogué la MPGM per a la renovació de les zones
industrials del Poblenou, amb el fi de donar cabuda al districte tecnològic de Barcelona, centre
de la nova economia, que, ara sí, requereix de la nova Plaça de les Glòries com a
materialització del procés de reconversió cap a la nova economia.
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VI.1.1. Evolució de l’activitat econòmica a Barcelona
Barcelona ha presentat des de sempre una activitat comercial important al llarg de tota
la seva història. Hi ha dades de l'activitat comercial de la ciutat des de l'època romana: restes
de sitges i dipòsits de gra i oli.
En el moment de màxima expansió de la confederació catalano-aragonesa, als segles
XII i XIII, la classe dirigent de Barcelona era constituïda essencialment per mercaders, que
s'expandiren econòmicament i territorialment per tota la Mediterrània, i construïren un gran
imperi comercial. Segons dades del segle XVI, almenys un 15% dels focs de la ciutat eren de
mercaders i un altre 10% eren d'artesans que venien directament al públic els productes que
fabricaven. Això mostra que un percentatge del 25% de les famílies d'aquell moment es
dedicaven al comerç, a un nivell o altre.
La decadència econòmica de l'època moderna provocà l'estancament de l'activitat
comercial, que no començà a ser superada fins al segle XIX, quan la industrialització es féu
present a la ciutat. Aquesta industrialització va comportar canvis importants en l'ús de l'espai i
en l'estructura social de la població, que va patir un procés de segregació espacial, que va
facilitar i possibilitar l'aparició d'un primer centre econòmic i de negocis, fins al moment
inexistent, clarament diferenciat. Es pot parlar de la seva existència ja el 1844 a la muralla de
Mar, en el sector que es trobava comprès entre la Rambla i la plaça del Duc de Medinaceli. Fou
aquí on aquell mateix any es va instal·lar la seu del Banc de Barcelona, que no va reeixir a
esdevenir la base per a la constitució d'un sistema financer català, ja que el 1920 va
desaparèixer. Al voltant de la plaça del Duc de Medinaceli i del Banc de Barcelona s'hi
instal·laren les seus de diverses empreses industrials, algunes companyies d'assegurances i
diverses entitats financeres. En aquells moments el comerç del tèxtil es localitzava als barris de
la Ribera i de Sant Pere, i el dels establiments de més luxe al carrer de Ferran i a la Rambla.
El fet que va marcar un canvi fonamental en la localització i expansió del comerç a
Barcelona fou l'obertura de la Via Laietana l'any 1907, on s'instal·laren les seus de diferents
entitats bancàries i financeres, companyies d'assegurances i navilieres. Però el que fou un punt
d'atracció per a totes aquestes companyies i empreses, no ho fou per als comerços i botigues,
que en l'expansió de la ciutat vers el nou Eixample dissenyat per Cerdà s'anaren situant vers la
plaça de Catalunya i el nou passeig de Gràcia, que en aquell moment era ben bé un passeig.
Fou aquí on començaren a establir-se les classes socials benestants, la qual cosa significava
l'ampliació del centre comercial de la Rambla i la Via Laietana vers la nova ciutat que l'Eixample
acabava d'obrir. La plaça de Catalunya fou el nexe de continuïtat entre aquests dos sectors i el
factor d'atracció per als primers grans magatzems, conjuntament amb el carrer de Pelai.
Però això no vol dir que el comerç a la Rambla i la Via Laietana anés de baixa o entrés
en crisi, sinó més aviat al contrari, ja que aquest mantingué una activitat molt alta, caracteritzat
per una especialització creixent, sobretot a la Rambla, que fou en aquells moments un eix
comercial molt important.
Paral·lelament al passeig de Gràcia, la rambla de Catalunya es convertí en un eix on
s'instal·laren diverses activitats no estrictament comercials, però clarament terciàries, com ara
companyies d'assegurances, agències de viatge, acadèmies, etc., que, amb canvis, han
subsistit fins a l'actualitat.
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A partir dels anys cinquanta, amb l'aparició generalitzada de l'automòbil privat, el
passeig de Gràcia va sofrir una transformació radical. Va perdre el caràcter de passeig i alhora
hi hagué una substitució parcial en l'ús dels edificis, ja que molts van passar a mans de
diverses entitats financeres i d'assegurances. Es va reduir, sense arribar a desaparèixer, la
funció residencial i de comerç i es va començar una lenta diàspora expansiva del comerç vers
l'eix de la Diagonal, primer fins la plaça de Francesc Macià, i més tard fins l'àrea de Maria
Cristina i la Gran Via Carles III.
Al mateix temps, sobretot els anys seixanta i setanta, l'àrea central s'ha anat estenent
pels carrers adjacents i transversals al passeig de Gràcia. La darrera dècada ha representat el
sorgiment de les galeries comercials, que s'iniciaren al passeig de Gràcia, però que s'han estès
per tot el centre comercial. Són centres polivalents, amb botigues de dimensions reduïdes, una
selecció molt clara de la mercaderia i preus que acostumen a ser elevats.
Al principi de la dècada dels vuitanta el centre comercial de la ciutat era format per la
Rambla i el Barri Gòtic, la plaça de Catalunya, la Via Laietana, el passeig de Gràcia, la rambla
de Catalunya i la Diagonal, amb diferents nivells i intensitats comercials. Arran de la crisi
econòmica de la dècada dels setanta, la ciutat va experimentar una transformació en les seves
activitats econòmiques, que va comportar la pèrdua d'importància del sector industrial i el
reforçament del sector terciari, el qual, tot i que afectat també per la crisi, s'ha anat adaptant a
una nova situació, especialment amb el desplegament de les oficines de la Generalitat.
Ja des del final dels anys seixanta es va plantejar la possibilitat de dur a terme una
descentralització relativa de les activitats comercials i terciàries, no tant per negar el valor de
l'existència d'un centre comercial directori i important, sinó per compensar la seva importància i
possibilitar el desenvolupament d'altres àrees més allunyades, i poder superar d'aquesta
manera algunes deficiències i desequilibris. Aquests intents descentralitzadors s'han canalitzat
a través dels anomenats centres direccionals, que l'any 1966 van aparèixer per primer cop en
el Pla Directori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Però fou amb el Pla General Metropolità
del 1976 que entraren a formar part del planejament urbà i es va intentar aplicar-los.
Aquest Pla plantejava la creació de cinc grans centres direccionals, dos dels quals se
situaven a Barcelona, i tres a municipis del seu entorn. Els dos centres de la ciutat es
localitzaven a l'est, a Sant Andreu - Meridiana i Litoral - Provençana. Això demostra la intenció
de contrarestar el centre comercial de la ciutat, amb tendència natural a expandir-se vers l'oest,
ajudat en gran part per l'existència de la Diagonal i per un major dinamisme econòmic dels
municipis del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, en comparació dels de l'àrea del Besòs. D'aquests
dos centres, solament el de la Meridiana ha seguit en part el camí previst, tot i que bastant
tardanament, en ser inclòs en el projecte actual de l'ajuntament de Barcelona de crear deu
àrees de nova centralitat a l'interior de la ciutat.
L'acció d'ampliació i consolidació dels límits de l'Eixample comercial es realitza a través
de dos eixos viaris: Carles I - plaça de les Glòries i Montjuïc – Tarragona – Numància - Josep
Tarradellas - Francesc Macià. Aquest segon eix es troba en una situació de consolidació més
gran, molt ajudat per la presència de l'estació de Sants, que després de la remodelació i
l'ampliació de prestacions, ha esdevingut un pol d'atracció important per a les activitats del
terciari. Els darrers anys diverses actuacions municipals han afavorit aquest procés, com la
realització dels parcs de l'Escorxador i de l'Espanya Industrial, la remodelació de l'avinguda
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Josep Tarradellas i del carrer de Tarragona i la plaça d'Espanya. La importància d'aquest eix
està molt determinada, pel fet de ser el camí de connexió i comunicació entre la plaça de
Francesc Macià, que cada cop és més important en el teixit urbà, i la muntanya de Montjuïc,
que a la seva ja important funció comercial ha afegit el fet de ser un centre esportiu i de serveis
arran de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992.
La plaça de les Glòries és avui un nou centre cultural i econòmic de la ciutat, tal i com
havia planejat Cerdà en el seu Pla d'Eixample, si bé no fou fins l'any 1995 que aquesta nova
dinàmica de centralitat començà a ser realitat amb l’obertura del nou centre comercial
Barcelona - Glòries. Això és degut al fet d'haver estat concebuda com a nexe entre dues grans
vies de comunicació, la Meridiana i la Diagonal, i també al fet de no haver tingut en compte la
dinàmica de l'ocupació del sòl, que molt sovint és força independent dels criteris dels
planejaments. En el cas de Barcelona això s'ha accentuat perquè l'acció de l'administració
municipal ha estat durant molts anys tènue i poc eficaç en el control de la dinàmica d'ocupació.

VI.1.2. Barcelona: ciutat comercial
Els inicis de l’activitat econòmica a Barcelona estan lligats indiscutiblement al mar i per
tant a les activitats relacionades, bàsicament el comerç pel fet d’ésser ciutat costera.
A partir de l’emmurallament de Barcino, després de la invasió dels bàrbars de l’any 263,
la ciutat i la seva activitat marítima començaren a créixer.
Les segles convulsos de l’alta edat mitjana acabaren situant a Barcelona en la frontera
entre les dos grans mons medievals: l’islam, al sud, i el cristianisme, al nord. Aquesta situació
estratègica va ser decisiva per al creixement de Barcelona, que s’establí com a pont comercial
entre uns i altres convertint-se en la major potència marítima del Mediterrani.
Barcelona dominava el Mediterrani, certament, però ho feia sense comptar amb un port
digne de considerar-se com a tal.
Fins l’any 1477 no es va iniciar la construcció del primer projecte coronat per l’èxit: un
moll que arribaria fins a l’illa de Maians, que era una illeta arenosa situada a un centenar de
metres de la costa. Aquest és el verdader naixement del port de Barcelona.
El creixement del dic que protegia el port, que en successives etapes es va anar
allargant des de l’illa de Maians cap al sud i el sud-oest. Sobre aquesta nova península
s’edificaria el barri de la Barceloneta.
A partir de 1725 Barcelona va començar a recuperar-se i dels 37.000 habitants rere la
Guerra de la Independència de 1714, el 1791 ja contava con 125.000. Amb l’augment
demogràfic, va florir el comerç i la indústria (e 1805 la indústria tèxtil de la ciutat contava amb
10.000 treballadors), començant-se a conformar la ciutat moderna: construcció de la
Barceloneta, urbanització de les Rambles, creació de les acadèmies de les Bones Lletres i la
de Ciències i Arts, construcció dels palaus de la Virreina i Moja, restabliment de l’Universitat,
etc.
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VI.1.3. Del comerç a la industrialització tèxtil
La pèrdua de les colònies americanes sumí momentàniament a la ciutat en una nova
crisis, amb el tancament d’uns mercats amb els que comerciar. Amb la divisió provincial de
1832 Barcelona es va convetir en capital de província. El 1836 va ser proclamada la llibertat
d’indústria i s’assentaren les bases de la revolució industrial. De 115.000 habitants el 1802 va
passar a 250.000 el 1877, desenvolupant-se la indústria cotonera, llanera i la metal·lúrgia,
multiplicant-se les entitats de crèdit (Ll. Casassas, 1974).
Cal destacar també l’inici dels grans moviments migratoris, primer procedents del
Languedoc (sud de França). En aquest segle dos fets principals marcaren el futur de la ciutat.
El 1854 s’autoritzà l’enderrocament de les muralles que impedien el seu desenvolupament
urbanístic i el1859 l’aprovació del Pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà. L’Exposició Universal de
1888 va representar l’equiparació als països europeus desenvolupats i una nova onada
immigratòria, aquesta vegada procedent d’Espanya.
La indústria i el comerç conformaren una important burgesia, en tant que els moviments
socials i migratoris, donaren entrada a totes les corrents ideològiques de l’exterior que va ser
origen del moviment denominat Renaixença en tots els ordres.
Malgrat tot, a principis dels any 60 es va iniciar un espectacular desenvolupament
econòmic, que juntament amb una nova onada immigratòria va crear grans dèficits estructurals.
El 1957 a Barcelona ja faltaven 62.000 vivendes. La permissivitat per a solucionar-ho, va portar
a l’urbanisme salvatge, on encara avui dia certs barris són com ghetos per als immigrants.
Això va produir també grans carències en la xarxa vial degut al creixement expansiu del
parc de vehicles. La revolució industrial va comportar una eclosió de l’urbanisme i un
creixement de la urbs, això va suposar una repte per als nous mitjans de transports que
necessàriament havien de trenar la ciutat per a comunicar els barris, sobretot de les zones
industrials a les residencials.
Cal que ens fixem que el desplegament de la indústria tèxtil i cotonera, a principis del
segle XIX, a la Ciutat i al seu Pla va produir-se fortament en els municipis de Sants, Gràcia,
Sant Martí i Sant Andreu. En les dues primeres poblacions i en l’última, s’hi mantingueren quasi
al llarg del segle els mateixos establiments poc o molt ampliats. En canvi, a Sant Martí, entre el
Clot i el Poble Nou, aquells indústria hi prendrà gran volada gràcies a la barator dels terrenys i
a la facilitat de proporcionar-se aigua. Aquest municipi, en relació amb el seu nombre
d’habitants, arribarà a ésser el més industrialitzat de la Península.

Figura VI-1-1.- Fàbrica tèxtil (cotonera) del Poblenou, segle XIX.
Font: Arxiu històric del Poblenou.
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Industrialment, però, la ciutat i els afores avançaven; la mecano-siderúrgia també però
amb menys envergadura. Es posarien farineres tant per al blat estranger com per al peninsular;
treballaven a ple les blanqueries, si bé a la ciutat no se’n posaven de noves per raons urbanes,
algunes s’establiren al Poble Nou, aprofitant les aigües del torrent de la Guineu, vora mar; i n’hi
havia també d’estimulades per l’exportació de calçat, ben venut a Ultramar. Augmentaren els
establiments de productes químics, etc. El ram cotoner continuava sent l’eix de la producció
barcelonina i catalana i s’anà desplegant en augment.
Enllà de l’actual Eixample, no hi havia vialitat més que a les vores de les torrenteres i
dels camins mil·lenaris, i les carrileres recents que els travessaven. Al lluny emergien al pla,
discordants dins la urbanització quadriculada, els tres caserius martinencs, Camp de l’Arpa, el
Clot i el Taulat, des de la muntanya al mar.
Poblenou, conegut com el “Manchester català” per la notable presència de la indústria
tèxtil, s’ha anat transformant de manera radical ens els últims anys, sense abandonar mai el
seu caràcter de barri amb una forta xarxa de teixit associatiu. Però fins fa ven poc era en
essència el barri industrial de la ciutat de Barcelona. Per altra banda, no es pot deixar de
recordar que una bona part de la història de Barcelona es troba lligada al popular barri del Clot
nascut al voltant d’un camí – avui el carrer del Clot – que va propiciar el desenvolupament del
que es considerava el cor de Sant Martí de Provençals.
Mirem com va ser l’evolució històrica de la industrialització a Sant Martí, bàsicament als
barris del Poblenou i del Clot i Camp de l’Arpa.

El Poblenou
Inicis històrics del Poblenou
L'espai físic que avui ocupa el barri va ser una zona humida pantanosa, típica de les
àrees properes als desembocaments, com és el cas de la del Besòs. Topònims com Llacuna o
Joncar, recorden aquest fet.
Entre els segles XII i XIII aquesta zona humida va començar a aprofitar-se
econòmicament amb pastures per al bestiar destinat a abastir a Barcelona. Amb elles
comencen a aparèixer masies, com la de Can Canals o la de El Taulat d'en Llimona. La vida
exclusivament agrària va durar fins al segle XVIII.

Figura VI-1-2.- Dibuix del Pla de Barcelona segons Ildefons Cerdà, any 1855 Municipi del Poblenou.
Font: Arxiu històric del Poblenou.

La zona ja era la que hi havia al darrera de la Ciutadella, construïda després de la
desfeta de 1714. D'aquest segle és la construcció de la Casa de la Quarantena, -on eren
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revisats els viatgers sospitosos de portar malalties epidèmiques -, la instal·lació del primer
cementiri fora muralles i general i l'aparició de les fàbriques d'indianes - teixits inspirats en
l'Extrem Orient -. Fet, aquest darrer, que canviarà profundament la zona. És l'inici d'un
important poblament humà (segons arxiu històric del Poblenou).
La Industrialització
La revolució industrial a Sant Martí començà el primer terç del segle XIX. La proximitat
a Barcelona, la facilitat i l’abundància d’aigua, la barator dels aliments, de l’estatge i dels
terrenys, donaren un gran impuls a la fabricació, triant el pla martinenc per establir les
indústries. Sant Martí es distingí en activitats com el blanqueig, estampat i tintoreria.
Aparegueren nous processos de fabricació que requerien una tecnologia força mecanitzada,
com ara el vapor.
Alhora, necessitaven una considerable mà d’obra. El desenvolupament industrial
comportà -doncs- un paral·lel creixement demogràfic i, amb ell, l’edificació de més cases.
Fàbriques pioneres foren Achon i Ricart, a la dècada dels 40.
Cap a la dècada de 1840-50 la concentració d’habitatges sorgida al sud del terme de
Sant Martí fou batejada popularment com a Taulat o "Pueblo Nuevo". El 1855, Ildefons Cerdà
es refereix al barri dient-li Icària, influït com estava per companys que intentaven crear una
comunitat de regust socialista utòpic.
Des de Barcelona, el principal accés a aquest nou barri era el passeig del Cementiri,
obert el 1839. De seguida, els industrials del sud-est de la ciutat hi van veure possibilitats
d’expansió. Amb els anys, el passeig -futura Avinguda d’Icària- serví per fer entrar a Barcelona
els vins i aiguardents que venien de fora, i a més esdevingué el nucli de confluència del naixent
ferrocarril. El 1848, va néixer el primer de tot Espanya, la línia de Mataró que travessava els
terrenys de la platja deserta del Poblenou.
El 1854 es va obrir el carrer de Sant Joan de Malta, que en realitat era el camí natural
de Sant Martí cap a la platja. I per la mateixa època es va fer, al sector del Taulat, la plaça
Isabel o -des del 1868- Prim.
Els anys 1870 - lligat a la desaparició de la Ciutadella militar i al canvi polític -, el
nombre de fàbriques va créixer vertiginosament, i amb elles, la població i els habitatges.
Al costat de les noves factories es van formar ben aviat nous nuclis urbans, com ara el
barri de la Plata - entre els carrers de Wad-Ras i Badajoz - i el d’Icària, al sud de l’Avinguda
d’Icària.
S’hi sumaven el nucli central del Poblenou, articulat al voltant de la Rambla i de Marià
Aguiló, entre el carrer Pere IV i el Taulat. El 1886 s’urbanitzà com a rambla el passeig del
Triomf, nucli urbanístic però també social i associatiu del barri.
D’entre les diverses indústries que es van instal·lar a finals del segle XIX, en
destacaven algunes prop de l’Avinguda d’Icària, com ara la Teneria Barcelonesa, prop del
Bogatell, i el Gas Lebon.
S’hi ubicaren també magatzems de dipòsit -com Crédito y Docks- magatzems de vins,
fabricants d’aiguardents -com ara Martini & Rossi i Can Bardina- i farineres -com El Progreso,
Folch i Albiñana, La Perfección i Can Gili-. Sant Martí esdevingué la capital del segment
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modern de la indústria farinera espanyola, gràcies a la proximitat del port i la densitat de la
trama industrial.
Pel que fa al barri en general, entre totes les indústries destacava la tèxtil, sobretot la
dedicada a les filatures i ram de l’aigua. És el cas de Ca l’Arañó, Can Felipa, Can Saladrigas,
l’Escocesa, el Cànem, Torelló, Can Janas, Muntadas, Casas i Jover, Can Forasté, Juncadella o
Ferrer i Vidal. Al ram del metall destacaren Can Girona, Can Torras i Rivière. D’altres rams
foren els de les adobaries, el químic i el de l’alimentació; en aquest darrer cal esmentar
Xocolates Amatller i Olis Basseda. El paisatge industrial el completaven nombrosos petits
tallers i fàbriques mitjanes.
En els espais que deixaven aquestes grans indústries -que sovint tallaven els carrerss’aixecaren edificis d’humils habitatges, generalment mal construïts i amb deficients condicions
higièniques. Les epidèmies de còlera, tifus o verola, que fins ben entrat el segle XX, produïren
gran mortaldat, eren moneda corrent, i trobaven terreny adobat en les humils i poc higièniques
vivendes dels obrers.
A això cal afegir la manca d’enllumenat de gas als carrers, l’existència de pous negres i
dipòsits de latrines que -juntament amb els fums de les xemeneies- empudegaven l’ambient i
produïen problemes per a la salut. També mancaven lleis contra el llançament de deixalles, així
com transports públics i escoles. La convivència dels habitatges de la gent amb les fàbriques
era força difícil pels perjudicis que aquestes els ocasionaven.
El 1897, Sant Martí de Provençals i altres poblacions del Pla foren agregades a
Barcelona. El Poblenou passava a ser un barri més de la ciutat-comtal.
Per la seva banda, el Poblenou comptava amb vuit barriades que tenien personalitat
pròpia: la Llacuna, el Taulat, la Plata, Trullàs, la França Xica, el Darrera el Cementiri, Pequín i
el Somorrostro. Aquestes darreres barriades es tractaven en realitat d’indrets amb barraques
ubicades al llarg del litoral poblenoví.
Durant els anys 1920 s’obriren humils passatges, alguns carrers i s’aixecaren ponts.
Malgrat tot, les fàbriques i l’antiga xarxa de petits carrers continuaven tallant els grans,
projectats per Cerdà.
La Guerra Civil
Pel fet de tractar-se d'un barri industrial, al llarg de la segona meitat del segle XIX i
primeres dècades del XX el Poblenou sempre es caracteritzà per la seva activa vida política i
sindical.

Figura VI-1-3.- Fotografia d’un carrer del Poblenou amb pas de tramvies.
Font: Arxiu històric del Poblenou.
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Pel fet d'haver-hi tantes fàbriques, sobretot foneries, el Poblenou esdevé zona
d'indústria de guerra. Hi destaquen les fàbriques metal·lúrgiques de Can Girona, Can Torras,
Can Ribera, Can Soldevilla i els Tallers Oliva Artès. Els franquistes aviat se n'adonen. Els
primers bombardejos sobre el Poblenou venen per mar; el vaixell de guerra "Canarias",
produeix els primers morts entre els veïns, concretament el 29 de març de 1937, al Carrer dels
Pellaires.
El franquisme
La davallada econòmica va fer que moltes grans indústries pleguessin, sovint
mancades de matèries primeres o de combustible, però també per l’empobriment d’amplis
sectors de la població i per la impossibilitat d’exportar. Era un fet freqüent que les grans
fàbriques en crisi, com ara Can Folch o Can Saladrigas, dividissin les naus en petits espais que
llogaven. És l’època en què s’estenen petits tallers i apareixen obradors tèxtils on es treballa
manualment. És, també, el moment que apareixen petites empreses d’economia submergida.

Figura VI-1-4.- Fotografia de la costa a la zona del Poblenou en els anys 40.
Font: Arxiu històric del Poblenou.

La factoria d’Iberia Radio quedà destruïda el 1971 per un incendi, en què moriren tres
bombers. Això desencadenà un conflicte entre l’empresa i el personal. Dos anys després,
l’Olivetti també patí un conflicte laboral.
El 1974 s’anuncià l’obertura del carrer Pallars, que afectava alguna de les instal·lacions
de Can Felipa. Per aquest motiu, Càtex acomiadà 72 obrers que treballaven a la nau afectada.
Un any després, l’empresa feia expedient de crisi i es traslladà fora de Barcelona.
Durant la dècada dels 1970 el Poblenou patí fortament la crisi del sector tèxtil i va veure
com moltes de les seves empreses desapareixien, deixant sense feina centenars de
treballadors.
El 1973, una aturada de Mototrans acabà amb 25 treballadors acomiadats, i una altra a
Frigo amb 13 despatxats més. Durant el 1974, Letona es negà a acceptar les millores salarials
demanades pels obrers, que deixaren de fer hores extres. El resultat fou l’acomiadament de
140, dels quals 27 restaren definitivament al carrer. El mateix any es produïren tensions a
S.F.Vila. El 1976, milers d'obrers del metall anaren a la vaga: lluitaven per unes condicions
socials més justes.
Al llarg dels anys 1940 i 1950 les intervencions urbanístiques al Poblenou foren
summament puntuals, i es limitaren a l’obertura de carrers que restaven tallats per fàbriques i a
la construcció d’alguns blocs d’habitatges.
Al passeig Calvell s’hi construïren entre 1953-56 els blocs del Patronat Municipal de
l’Habitatge. Fins el 1965 no s’obrí la Rambla fins a aquest passeig.
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La tanca que limitava les vies del tren fou una de les principals barreres urbanístiques
que aïllaven el barri i li tallaven el pas al mar.
Fins els anys 1940, a la Mar Bella hi havia dos establiments de banys i nombrosos dels
anomenats "merenderos". Lentament l’espai entre aquests i les vies del tren va ser ocupat per
barraquistes que, a més de la misèria, havien de suportar els temporals de mar, com els dels
anys 1947, 48, 51 i 53 que van endur-se barraques i platja, sovint amb el cost de vides
humanes.
El 1966 uns 3 mil barraquistes del Somorrostro foren traslladats, per una anunciada
visita de Franco a unes maniobres navals.
La recuperació no arribaria fins el 1981 amb la democràcia.
L’augment demogràfic causat per les grans immigracions durant el franquisme va fer
créixer el ja tradicional dèficit de serveis del Poblenou, extremadament greu en els camps de
l’ensenyament, la sanitat i els transports. A més, seguien sense solució vells problemes com la
contaminació, l’aïllament del barri entre l’autopista i les vies, o les periòdiques inundacions per
manca d’una xarxa adequada de clavegueres. Els incendis sovintejaven motivats pels riscos
que oferia l’existència de tanta indústria.
A meitat dels anys 70 es construeix el metro que enllaçarà més fàcilment el barri amb la
resta de la ciutat. I el 1977 s’inaugurà.
Les insuficiències al Poblenou foren les condicions necessàries pel naixement del
moviment veïnal. Però el fet que funcionà com a detonant fou el Pla de la Ribera, projecte
impulsat el 1966 per un grup de grans empreses que disposaven de solars i fàbriques al sud
del barri, i que constituïren la societat Ribera S.A. Dos anys més tard, l’ajuntament de Porcioles
aprovà el projecte. Es tractava de construir una gran urbanització davant de la platja, separada
del barri vell per mitjà d’una autopista. El Pla suposava el desnonament de més de 15 mil
veïns, a més de la pèrdua de llocs de treball a les moltes empreses que calia enderrocar i un
munt de repercussions negatives sobre el barri, entre elles la desaparició de la seva estructura
tradicional. Cinc anys més tard -però-, quasi 8 mil impugnacions aconseguiren aturar el
projecte.

127

La Plaça de les Glòries una nova forma, una nova oportunitat…?
VI. La Plaça com a Dinamitzadora Econòmica

El Clot i Camp de l’Arpa: l’antic rebost de la ciutat
El Clot
El Clot és un dels nuclis més antics de Sant Martí. Ja existia a l'època medieval, amb el
nom de Clotum Melis. Molt ric gràcies a les hortes i els molins al voltant del Rec Comtal, era
una zona que proveïa de queviures la ciutat de Barcelona, entre altres productes, mel de gran
qualitat. El caràcter rural d'aquesta zona es va mantenir fins al segle XIX.
Les masies i les torres senyorials concentraven l'activitat agrícola i l'explotació de la
terra. Algunes d'aquestes edificacions han arribat fins als nostres dies, com ara la Torre del
Fang o la Torre de Sant Joan, avui Escola Municipal Casas (Ll. Casassas, 1974). La resta han
desaparegut amb el temps, però alguns dels seus carrers o racons evoquen el passat agrícola.
El seu nom deriva de la paraula Cros, que significa "fons", i fa referència a terres de
conreu situades en fondals.
Durant el segle XIX s'hi van instal·lar les primeres farineres, seguides per indústries
tèxtils, adoberies, bòbiles, etc. Al final del segle XIX el barri s'havia convertit en un assentament
industrial i obrer, que es va acabar de consolidar urbanísticament amb la instal·lació de
fàbriques i habitatges. Aquest fet va comportar un augment molt important de població, la
majoria procedent de la resta de Catalunya i Aragó.
Un dels elements que ha contribuït a dibuixar la imatge d'aquest territori ha estat el pas
del tren. L'any 1854 va començar a circular la línia en direcció a França, i uns quants anys
després, el 1861, la de Saragossa, que circulava per l'actual Meridiana. El posterior
soterrament o desaparició de les vies del tren, ja al nostre segle, però substituïdes per una via
ràpida, la Meridiana, que es va inaugurar l'any 1964, va fer que el territori es fragmentés i
perdés la seva identitat global. El carrer d'Aragó i la Gran Via van agreujar encara més aquest
fet.
El Clot ha perdut de mica en mica el seu caràcter industrial, en desplaçar-se o
desaparèixer les indústries, cosa que ha fet possible la recuperació d'alguns d'aquests espais
per als ciutadans del barri.
El Camp de l'Arpa
La part nord del territori cap a on es va estendre el nucli del Clot era coneguda com el
barri de la Muntanya i comprenia l'actual Camp de l'Arpa i el Guinardó. Va mantenir el seu pes
agrícola fins a mitjan segle XIX, quan es va començar a urbanitzar.
La primera notícia d'aquesta urbanització data del 1845, quan es va sol·licitar permís
per construir les primeres casetes al barri de la Muntanya. L'any 1846, Maria Micaela de
Borràs, viuda de Peguera, va proposar la creació dels carrers de Joan de Peguera, Sant Miquel
i Sant Maties (actual Coll i Vehí), Verge del Carme (actual Freser) i Eterna Memòria en un ampli
solar de la seva propietat.
El topònim de Camp de l'Arpa procedeix probablement de l'existència d'un dolmen en
aquesta zona. Figura citat en un document de l'any 1037 del Cartulari de Sant Cugat, amb la
forma ad ipsa archa, amb motiu d'una confrontació de límits. El nom actual és una deformació
de l'original.
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Des del punt de vista urbanístic, el Camp de l'Arpa es va resistir al Pla d'Eixample
d'Ildefons Cerdà aprovat l'any 1859. Els interessos dels propietaris i l'oposició dels membres
del consistori van fer que la major part de les obertures dels carrers nous s'estronquessin en
arribar al barri. Per això, els carrers de Còrsega, Roselló i Provença moren a l'alçada del traçat
del carrer de Rogent. Aquest fet ha permès mantenir alguns passatges del segle XIX, com ara
els passatges del Sospir, del Trinxant, del Pistó, etc., que proporcionen una imatge insòlita al
començament del segle XXI.

Evolució econòmica durant el segle XX
Com hem vist, abans de l’explosió industrial i urbanística, Barcelona va ser centre de
comerç. Amb la revolució industrial, Barcelona pateix més que una transformació, un gran
creixement de teixit urbà, amb l’aprovació del pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà.
La centralitat comercial i econòmica a Barcelona ha s’ha ant difuminant. Malgrat el
centre neuràlgic de plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, etc. Segueix essent símbol de la ciutat
en quant a comerç i turisme; les activitats financeres i empresarials es varen anar desplaçant
cap a altres sectors creant altres petites centralitats. En primer lloc la Diagonal fins a la plaça
de Francesc Macià. La seu de La Caixa s’instal·la a l’Avinguda Diagonal als anys setanta. La
construcció de les dues torres característiques de l’skyline d’aquest sector de la ciutat va ser
l’any 1974.
El creixement de l’activitat econòmica en els últims anys ha originat la incorporació de
diferents àrees, tradicionalment definides com a perifèriques, com a noves zones centrals
d’activitat. Aquestes zones són les definides com a àrees de Nova Centralitat.
Podem diferenciar clarament dues zones oposades dins la ciutat. Per una banda la
zona de la Plaça Cerdà i la Zona Franca, amb la nova ciutat de la Justícia, la Plaça Europa i la
reurbanització d’aquest sector de l’Hospitalet de Llobregat que llinda amb Barcelona.
Per altra banda, la zona llevant de la ciutat, que incloem diferents subzones que dins de
la grans transformació com a nou pol de serveis, han tingut i tenen el seu particular ritme de
desenvolupament, hi incloem: Vila Olímpica, Plaça de les Glòries, World Trade Center,
Diagonal Mar i tota la reestructuració del Poblenou, 22@.
La transformació dels usos, la reforma de l’estructura viària, la millora dels sistemes de
transport i el reequipament, permetran la consolidació de les diferents zones i en global de les
àrees de nova centralitat.
La nova centralitat de Glòries front la localització de grans entitats financeres i de
serveis és similar a la que en el seu moment es va produir a l’entorn de Francesc Macià (la seu
de La Caixa, el centre comercial de L’illa Diagonal,...). Les noves oficines i entitats financeres
es varen anar localitzant en aquesta zona durant les dècades dels 70, 80 i 90.
Barcelona va patir una reconversió en primer lloc del comerç a la industrialització,
bàsicament tèxtil, i en les últimes dècades ha patit una nova reconversió cap al sector del
serveis i les noves tecnologies. Aquest canvis han anat lligats a diferents localitzacions dels
pols d’activitats, la centralitat s’ha ant desplaçant.
Ara ens trobem davant d’un gran procés de transformació de la zona llevant de a ciutat,
que ha de portar a diferents nivells, urbanístics, d’infraestructures del transport, d’activitats
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econòmiques i culturals; cap a una nova i forta centralitat en aquesta zona de la ciutat. La Plaça
de les Glòries ha de ser el punt de ruptura i d’unió, és el punt que vertebra la nova reconversió
de tot aquest gran sector de Barcelona. No és cap disbarat, Ildefons Cerdà ja ho va projectar
aquest gran nus de tres de les vies més importants de la ciutat com el centre del seu Eixample.
El camí cap a la centralitat de les Glòries és llarg i costarà, hi ha molts agents que hi
hauran d’intervenir i caldrà aconseguir que cada nou pas sigui per ell mateix explicat als
ciutadans per a assolir l’èxit desitjat.

Usos i activitats actuals a la Plaça
L’entorn de Glòries està format per teixits diversos, amb residència en els fronts del
carrer Consell de Cent i Bolívia, equipaments en edificis de caràcter més representatiu en el
sector de llevant, el mercat ocasional dels Encants i els sectors de buits intersticials sense un
nivell de definició clar, i alguna peça urbanitzada.
Els espais lliures existents, amb un cert nivell d’urbanització, es concentren en els
entorns immediats, dels equipaments culturals existents, i fins fa poc a l’interior de l’anella
viària. Són espais d’una certa magnitud, però que no tenen una utilització intensiva com es
podria preveure, tant per la seva ubicació, com per la seva dimensió.
Les activitats existents (magatzems, naus, indústries, etc.) tampoc presenten gran
diversitat tipològica. Es tracta de naus de diferents dimensions, petits tallers, la major part d’ells
en situació precària i expectant, la qual cosa ha fet que en la majoria dels casos, no s’hagi
produït creixement de les activitats, més enllà de la conservació poc rigorosa. La desitjable
complexitat com a sistema urbà és mínima i difícilment es pot preveure que pugui sorgir per ells
mateixa en la realitat actual, si no és induïda per la incorporació d’aquesta complexitat des de
la proposta, per la creació d’un nou escenari com a catalitzador.
Pel costat muntanya del sector – carrer Consell de Cent – els usos dominants són els
residencials, amb molt poques activitats diferents – bars, comerços, tallers, serveis a la
residència – i limitades a alguns locals en planta baixa. La xarxa viària típica de l’Eixample pot
permetre una utilització més intensiva, però les inèrcies d’aquest tipus de sòl, en aquest lloc,
fan que les activitats existents siguin puntuals. Pel costat mar, la situació és encara més
precària, posant-se de manifest la incidència negativa d’anys sense cap transformació. Els
elements amb més forta presència són els vinculats a la residència en el carrer Bolívia, els
quals estan afectats pel planejament durant molt temps, fins que la MPGM vigent va
reconsiderar la seva situació urbanística.
Per llevant, al voltant de l’entrada de la Diagonal i la Gran Via, apareixen situacions de
força dinàmica, com per exemple la torre Agbar, el solar que en un futur podrà ocupar un edifici
administratiu o de serveis, o els propis àmbits ja consolidats d’equipaments corresponents als
centres docents i al centre cultural de la Farinera. En aquesta banda, al mateix que en la banda
de ponent, el trident format per les grans infraestructures viàries – Gran Via, Diagonal i
Meridiana – determinen uns espais característics de forma urbana.
En aquesta situació també és important la posició que durant el segle passat han
ocupat “Els Encants”, autèntic aglutinador d’atracció, malgrat que de forma no constant, en
funció dels dies d’obertura del mercat. Per la seva part, la proximitat del Centre Comercial de
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Glòries no ha contribuït en aquest sentit, tot i els fluxos que es generen entre el mateix i els
punts d’accés al transport, degut a la concepció matricial tancada d’aquests centres.
Pel que fa al costat meridional, corresponent al tram sud de la Meridiana, s’han
concentrat equipaments culturals amb clara vocació metropolitana. En aquest punt s’ha
proposat la creació de la denominada Plaça de les Arts, que amb un nou possible equipament,
també cultural, es podrà crear un subcentre d’activitat, recolzant la traça actual de la Meridiana
i en connexió directa amb el nou espai central.
Per tant, podem establi que hi ha dos pols diferents:
•

El primer clarament vinculat als grans equipaments culturals, desenvolupats en
espais concrets i amb poca incidència amb l’entorn immediat.

•

El segon vinculat a les activitats terciàries iniciades en el seu dia pel desenvolupat
portat a terme en les antigues instal·lacions de la fàbrica Olivetti, avui Centre
Comercial Glòries, i que es recolzen en la traça de la Diagonal (torre Agbar) i els
desenvolupaments veïns corresponents al sector 22@.

Una iniciativa que plantegi una clara acció mixta, introduint activitats alternatives i
millora en l’accessibilitat i la mobilitat general, ajudarà a reequilibar i cohesionar aquesta àrea
urbana en el conjunt de la ciutat.
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VI.2.- GLÒRIES: CENTRE DE LA NOVA ECONOMIA
“Vean, pues, los ingenieros, cómo para ser ingeniero no basta con ser
ingeniero.”
José Ortega y Gasset

VI.2.1. Posició estratègica de la Plaça dins la ciutat
Des que Ildefons Cerdà va singularitzar el punt d’encreuament de la Meridiana, la
Diagonal i la Gran Via amb un gran espai urbà, totes les propostes globals de ciutat han
mantingut el criteri que estaven davant d’un dels focus essencials de la xarxa urbana i, per tant
de la configuració mateixa de la ciutat. Malgrat això, la plaça continua essent un gran buit urbà
pendent de concreció definitiva.
La tensió que crea l’encreuament de les dues traces diagonals més característiques de
la ciutat no és només formal, sinó que a l’estructuració viària principal s’han de sumar les
infraestructures de transport i serveis, que han aprofitat l’oportunitat que els hi oferia el
planejament amb la creació de grans corredors i espais lliures en superfície. Aquestes
infraestructures focalitzen una centralitat que fins ara no s’ha transformat en una definició clara
d’aquest espai urbà. Són molts els entrebancs que fins ara han gravitat – i encara hi són en
alguns casos – que van més enllà de la configuració formal de les infraestructures.
Fins fa 20 anys, la Plaça de les Glòries era el final de l’Eixample, un punt de trencament
del continu urbà físic i funcional resultant de la interposició del ferrocarril primer, i dels viaductes
posteriorment, però també d’un canvi radical dels usos de la trama urbana. La Diagonal no
continuava, la Sagrera era un gran espai ferroviari sense opcions de transformació, l’espai lliure
previst pel PGM a la Plaça de les Glòries tenia una configuració amorfa de difícil consolidació i
encara menys possibilitats d’estructuració amb la resta d’espais verds de ciutat, i l’amenaça
urbanística per al Clot amb noves vies bàsiques que entraven a la plaça (Escultors Claperós)
encara era vigent.
En aquest temps es va modificar la configuració del nus de Glòries, que en aquell
moment va actuar com a clau de volta per un seguit d’actuacions, com va ser cobrir bona part
de les vies del ferrocarril, es va donar continuïtat a molts carrers locals i principals interromputs
fins aquell moment, amb especial menció de la Diagonal i de la Meridiana i va permetre treure
la previsió de travessar el Clot amb l’afectació que es coneixia com la Sub-Meridiana i que
suposava una nova entrada arterial a Barcelona al llarg de la Sagrera.
En la mateixa etapa,diverses propostes urbanístiques han alterat substancialment la
configuració urbanística del quadrant nord-est de la ciutat, estructurat inequívocament per la
Meridiana i la Diagonal, amb el vèrtex situat sobre la plaça. Una primera actuació, iniciada fa
uns 20 anys, ve ser la concreció urbanística de la Diagonal, prevista en el planejament anterior
com a eix però sense precisar una transformació urbana com la que posteriorment es va
consolidar. Posteriorment, també en el sector llevant de la ciutat, el front litoral s’ha
desenvolupat urbanísticament, on la transformació del Fòrum va donar un final a l’extrem mar
de la Diagonal oposat a la Plaça de les Glòries.
En sentit cap al nord, sobre l’eix ferroviari de Sagrera s’ha produït una altra alteració
notable, que pren com a referent estructural entre la Meridiana i Gran Via, com és la
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transformació de la Sagrera en la gran estació de la ciutat, on arribarà l’AVE i les noves
activitats i usos previstos sobre l’eix del gran buit urbà que va de Glòries al Nus de la Trinitat.
Aquest potencial suposa de fet la possibilitat de crear un gran eix d’espais lliures que, passant
per Glòries, doni continuïtat al corredor de la Sagrera i al front de mar, a través del Parc de la
Ciutadella i el Parc de la Barceloneta.
Un darrer referent ha estat la concreció urbanística del sector de ciutat corresponent al
22@, on el potencial de 3 milions de sostres per a noves activitats suposa un canvi qualitatiu i
funcional que requereix una nova formulació del sistema de relacions amb la ciutat central,
sistema en el qual la posició de la plaça de les Glòries resulta totalment estratègica.
Conjuntament, totes aquestes operacions d’abast urbà, en relació amb la ciutat consolidada de
l’Eixample tradicional, tenen com a centre gravitatori la pròpia plaça, recuperant el se paper
com a referent que doni la centralitat que el propi Pla Cerdà havia previst.
En conclusió, la posició estratègica de la plaça en el context urbà que impulsa la
modificació del PGM es veu reforçada per:
•

La transformació urbanística de importants sectors del quadrant nord-est de la ciutat –
22@ al Poble Nou i consolidació de la Diagonal, el Fòrum, la Sagrera - de la qual la
plaça és el vèrtex de contacte amb l’Eixample tradicional;

•

L’oportunitat de formalitzar un espai urbà caracteritzat per una delimitació clara i
estructurat amb la resta d’espais lliures generals de ciutat; i

•

La possibilitat que la plaça pugui esdevenir en un futur en un centre de comunicacions
de transport adequat a la seva posició urbana, que aprofiti el gran encreuament de
línies ja existents.

Estudi del Mercat d’Oficines a Barcelona
Malgrat la situació econòmica, el mercat de Barcelona ha mantingut els nivells de
demanda, si bé experimentarà una caiguda en l’absorció que previsiblement assoleixi el 27%
en el 2009.

Figura VI-2-1.- Zones de Mercat d’Oficines a Barcelona.
Font: Departament d’Anàlisi i Investigació de Mercat. Aguirre Newman.
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•

Zona CDN (Prime) – Centre del Districte de Negocis
Aquesta zona se situa al llarg del Passeig de Gràcia i de l’Avinguda Diagonal, des de la

Plaça Francesc Macià, fins la Gran Via de Carles III. El Passeig de Gràcia es considera el
tradicional Centre del Districte de Negocis i l’Avinguda Diagonal el modern Centre del Districte
de Negocis de la ciutat.
Es caracteritza per ser la zona més prestigiosa dins del mercat d’oficines de la ciutat,
on es donen els preus de lloguer més elevats, i en les que es troben ubicades les empreses
nacionals i multinacionals més importants.
•

Zona A-1 – Resta del Districte de Negocis
Aquestes zones suposen una alternativa a les Zones Prime, per posseir edificis

moderns a preus sensiblement inferiors, bones comunicacions mitjançant transport públic i
nombrosos serveis a la zona al coincidir amb la zona d’influència del tradicional centre del
districte de negocis.
Dins d’aquesta zona incloem la zona del carrer Tarragona, junt al Recinte Ferial de
Barcelona, on s’ha desenvolupat importants projectes d’oficines.
Dins d’aquesta definició incloem també: Avinguda Diagonal, entre Francesc Macià i
Pau Clarís, Avinguda Josep Tarradellas, Via Augusta, Plaça Catalunya, Gran Via Carles III,
entre altres.
•

Zona A-2 – Resta de Ciutat/Eixample
Es tracta principalment de l’eixample barceloní, zona majoritàriament residencial i

d’edificis d’oficines estilo anys 70, promoguts durant l’apogeu d’aquest període, encara que
actualment conta amb alguns projectes d’edificis moderns i exclusius d’oficines a preus inferiors
als del Districte de Negocis.
•

DEC - Zones Descentralitzades o de Nova Centralitat
El creixement de l’activitat econòmica en els últims anys ha originat la incorporació de

diferents àrees, tradicionalment definides com a perifèriques, com a noves zones centrals
d’activitat. Aquestes zones són les definides com a àrees de Nova Centralitat.
En aquestes zones incloem: Vila Olímpica, Plaça de les Glòries, World Trade Center,
Plaça Cerdà, Zona Franca, Diagonal Mar i tota la reestructuració del Poblenou, 22@ i
Hospitalet de Llobregat (Plaça d’Europa).
La transformació dels usos, la reforma de l’estructura viària, la millora dels sistemes de
transport i el reequipament, permetran la consolidació dels diferents projectes d’oficines de la zona.

•

OUT – Zones fora de ciutat
Durant els últims anys, les zones de fora de la ciutat estan prenent gran importància

dins del mercat immobiliari en general.
La falta de sòl, els preus elevats i edificis ineficients dins del casco urbà tradicional són
alguns dels factors que ajuden al desenvolupament d’importants projectes fora de la ciutat.
En aquesta zona s’inclouen: Sant Joan Despí, Esplugues, Aeroport, Cornellà, Sant
Cugat i Viladecans. Es pot destacar la gran diversitat i heterogeneïtat entre aquestes àrees o
micromercats.
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VI.2.2. Transformació global del sector llevant de la ciutat
Com hem apuntat ja en algunes ocasions, en aquesta zona llevant de la ciutat s’està
produint una sèrie d’actuacions i de transformacions que no només canviaran la fisonomia
d’aquest barris i districtes, sinó que variaran les activitats i la vida quotidiana d’aquesta zona de
la ciutat durant masses dècades oblidada.
Caldrà anar estudiant i desglossant cada una d’aquestes transformacions que
s’engloben en una transformació global de la zona llevant de la ciutat i que es focalitza en el
node estratègic de la Plaça de les Glòries, de nou reeixida.

Figura VI-2-2.- Sectors que vertebren la nova centralitat reeixida a les Glòries.
Font: Informe 22@. Ajuntament de Barcelona.

Podríem aproximar-nos a aquest anàlisi de moltes maneres, pensem que l’ordre
cronològic ens aportarà claredat a l’hora d’afrontar-nos a totes les successives transformacions.

Els Jocs Olímpic: Barcelona ‘92
La Vila Olímpica és avui un dels barris més moderns i emblemàtics de la “nova
Barcelona”, però fou abans un grup esquifit de carrers amb fàbriques, bars i magatzems, tots
presidits per l’omnipotent presència del Cementiri Vell.
Els primers debats sobre on implantar les àrees olímpiques no situaven la Vila Olímpica
on és ara, perquè no estàvem segurs de si havia d'anar al costat de la Ciutadella o havia d'anar
més enllà, a la desembocadura del Besòs o al voltant del Poblenou. Finalment es va decidir
que havia de situar-se al més arrambada possible a la ciutat, perquè si s'hagués posat més
enllà es corria el risc de deixar un buit entremig. Es pensava que no hi hauria prou energia
urbanitzadora per a lligar Montjuïc i la Vila Olímpica si s'hagués situat més enllà.
La realitat ens ha depassat. No només s'ha creat aquesta tensió sinó que també s'ha
produït una cosa que en aquell moment semblava inimaginable: la decisió sobre la prolongació
de la Diagonal fins al mar, i la reorganització dels terrenys de tota la zona industrial de la
desembocadura del Besòs.
Això ja s'està produint ara. És una conseqüència del replantejament de les àrees
olímpiques, però no va estar pensat ni somiat el 1982-83 en formular les primeres propostes.
Òbviament en aquell moment vam defensar aferrissadament la Vila Olímpica aquí, enfront
d'altres tesis que deien que la Vila Olímpica havia d'anar a altres terrenys de nova colonització,
l'únic interès dels quals era afegir nous terrenys dintre d'un teixit residencial, però mai amb
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l'impacte que té en el que ja es pot definir com el centre de la ciutat. Per tant, la candidatura
olímpica, plantejada d'una altra manera, no hauria tingut les conseqüències que té avui dia.
Per tant, aquí queda clarament definida la tensió que hi ha entre la renovació del port
vell, la reorganització de tota la façana i la continuïtat d'aquesta reordenació de la façana. Quan
parlem de façana no parlem només d'un efecte local sobre la cinta de mar sinó també d'un
efecte que té una profunditat dintre de Barcelona importantíssim.

Figura VI-2-3.- 1986 – 1992 : La recuperació del Litoral de Barcelona.
Font: Informe 22@. Ajuntament de Barcelona.

Per tant, no afecta només la Vila Olímpica, sinó que afecta també els tres quilòmetres i
mig o quatre d'aquest front de mar.
El menys important seria el sentit de la Vila Olímpica com a conjunt residencial. Com a
conjunt residencial és de dimensions relativament reduïdes, són molt més importants el polígon
de la Mina, Bellvitge o Ciutat Meridiana, que s'han fet en el curs dels creixements dels anys 70,
on s'edificava però no es posaven carrers ni es reorganitzava la ciutat. Avui es fa al revés que
els anys 70. Sobre un creixement residencial relativament poc important s'està fent una labor
de reorganització d'una transcendència extraordinària. Els sistemes on es treballa són sistemes
generals.
És innegable la profunda transformació que ha patit aquesta zona de la ciutat i per tant
la mateixa ciutat que ha passat de viure totalment d’esquenes al mar, a obrir-se a ell; i en gran
part gràcies a la regeneració d’aquesta nova des del Jocs Vila Olímpica.

Obertura de la Diagonal
En els anys 90 l’ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial per a l’Obertura de
la Diagonal des de les Glòries fins el Besòs, en el qual es contemplava una gran zona verda a
meitat de recorregut, sobre els traçats de la Diagonal i de Pere IV. El procés d’execució de
l’obertura i urbanització de l’avinguda va ser llarg i acabà coincidint, entrats els 2000, amb el pla
urbanístic Per a la transformació de les àrees industrials del Poblenou, conegut com el Pla
22@.
Per la seva importància, ambdós plans completaven la gran transformació del llevant
de Barcelona: el primer comunicava la ciutat fins el Besòs, pel fet de donar continuïtat a la
malla Cerdà, i el segon fixava els usos i atorgava nou paper a una perifèria cridada a
desenvolupar un altre rol de més centralitat.
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Figura VI-2-4.- 1996 – 1999: Obertura de l’Avinguda Diagonal fins el Mar.
Font: 1) Informe 22@. Ajuntament de Barcelona. 2) M.Herce (2002)

Va mancar potser als urbanistes municipals una visió integrada i de conjunt de tota la
zona del Poblenou. Ignorant-se mútuament i sense els necessaris estudis previs d’impacte, de
mobilitat, de paisatge urbà, de patrimoni, provocant que cada pla va anar pel seu costat.
Cert és que aquesta obertura permetia, arribar al mar i obrir en aquell espai un nova
centralitat a la zona Besòs (Fòrum, Diagonal Mar,...). Però la nova Diagonal, que va des de les
Glòries fins el Fòrum, peca de poca permeabilitat en el sentit mar-muntanya, generant diversos
murs infranquejables al llarg d’aquell recorregut. El primer, que té més de 200 metres de llarg,
és el que determina el perímetre del recinte comercial de les Glòries. A l’extrem contrari, a la
zona Fòrum i a continuació de l’hotel Princess, el centre comercial de Diagonal Mar projecta un
mur de 300 metres per la banda sud-est de l’avinguda.
A continuació, però a la banda muntanya, s’hi troba una nova muralla de més de 300
metres de llarg: son els edificis d’habitatges cooperatius de Diagonal Mar construïts en els anys
60. La nova muralla del Parc del Centre, també amb 300 metres de llarg, condemna
definitivament la Diagonal al paper de corredor i alhora barrera arquitectònica que separa enlloc
d’unir vells i nous teixits urbans. Aquesta característica segregacionista és una constant en tota
l’avinguda des de les Glòries fins el Besòs, quan el més lògic hauria estat projectar la gran
zona verda del centre del Poblenou en la direcció mar-muntanya per obtenir un espai verd amb
activitats i vida pròpia. Un espai públic pensat per a ser transitat, per irradiar i per comunicar
entre les dues vessants de l’avinguda. Per connectar, en definitiva, enlloc d’aïllar.

Semicobertura Gran Via
Les limitacions del projecte d’obertura de la Diagonal fins al mar es varen solventar en
gran mesura amb aquesta nova infraestructura que dóna permeabilitat en aquesta zona del
territori, direcció mar-muntanya (en ambdós sentits).
L’objectiu fonamental del projecte, que es va iniciar el 2003, era millorar les condicions
d’habitabilitat dels veïns de la Gra Via a l’àmbit establert, disminuint l’impacte del soroll produït
per aquesta via i millorar les connexions i integració dels col·lectius situats a ambdós costats de
la Gran Via. Es cobriria parcialment la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça de les
Glòries i el Carrer Extremadura així com es construiria el calaix pel pas soterrat del tramvia al
costat mar de la via mencionada. Es porta a terme la construcció i realineació de la
urbanització, els carrers laterals, carrers de serveis i la construcció de noves incorporacions i
desincorporacions a la Gran Via.
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fruit de la iniciativa privada. Els primers blocs es van començar a construir enmig dels camps de
conreu, sense cap urbanització ni dotació de serveis o d'equipaments públics, que van haver-se
de guanyar amb llargues i dures lluites veïnals.
Avui, el barri del Besòs - Maresme espera noves transformacions, derivades de la
revitalització de tot l'entorn del Fòrum de les Cultures 2004 i del veïnatge d'un dels dos grans
sectors de 22@. Aquesta zona acollirà en els propers anys noves implantacions residencials i
d'equipaments, entre les quals destaca la prevista localització d'un campus de la Universitat
Politècnica, que aportarà una important vitalitat quotidiana.
Evolució de la transformació del sector Besòs
El marge dret del riu Besòs ha sigut durant dècades la gran cloaca de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Grans infraestructIures pesades -- depuradora, incineradora,
tèrmica

--

condicionaven

el

seu

desenvolupament

urbanístic

i

el

castigaven

medioambientalment. El riu era fins fa pocs anys un dels més contaminats d’Europa i la
presència de barris suburbials, com La Mina i La Catalana, conferien a aquesta àrea una
marcada marginalitat social. El projecte actual continua la renovació urbanística en el nord-est
de Barcelona iniciada amb els Jocs del 92 i té com a objectiu regenerar una zona de 214
hectàrees per a convertir-la en una potent àrea de centralitat i exemple de ciutat sostenible. El
motor del pla va ser el Fòrum de les Cultures del 2004. S’ampliaren i milloraren les
infraestructures. La depuradora es va cobrir amb una gran plaça de 15 hectàrees. Dos nous
parcs, platges i una zona de banys completen la recuperació ciutadana del litoral. Es potencien
també les energies renovables. La central tèrmica d’energia elèctrica es transforma en una de
cicle combinat. El calor residual de l’incineradora de residus s’aprofita per a generar fred i calor
centralitzats als edificis de la zona. També es completa la regeneració del riu i biòtop marí.
Frontera entre els municipis de Barcelona i Sant Adrià, era l’últim tram del litoral
metropolità sense ús ciutadà.

Figura VI-2-7.- Edifici d’entrada al recinte del Fòrum.
Font: Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona va decidir regenerar l’àrea sense traslladar les
infraestructures a altres municipis metropolitans, sinó assumint-les. Requeria una millora
substancial d’aquestes, integrant-les en un conjunt urbà de gran qualitat arquitectònica i
eliminant les emissions contaminants. Per a impulsar el projecte, es va decidir convertir la zona
en recinte del Fòrum Universal de les Cultures 2004.
D’acord amb els principis d’aquest esdeveniment mundial, tota l’actuació urbanística
s’ha guiat mitjançant estrictes criteris de sostenibilitat, inclús amb la constant auditoria
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medioambiental i d’accessibilitat de tots els projectes del conjunt, a càrrec de l’Institut Cerdà,
especialitzat en aquesta qüestió.
La transformació urbanística ha integrat per fi a la ciutat una zona històricament
oblidada de l’àrea metropolitana. Els habitants dels barris colindants s’han beneficiat d’espais
públics de gran qualitat i d’una revalorització important d’unes vivendes construïdes fa dècades
amb característiques de barri dormitori.

TAV Sagrera
Actualment s’està realitzant en aquest barri un dels projectes urbanístics més
importants de l’actualitat a Barcelona. Es tracta de la construcció de la nova estació del tren
d’alta velocitat (AVE) que unirà Barcelona amb Madrid i amb la frontera francesa, així com un
nou intercanviador de la xarxa de metro de Barcelona.
Centre de transport intermodal
La estació de Barcelona-Sagrera o Sagrera-TAV està cridada a ser l’estació més
important de Catalunya seguida de Barcelona-Sants, la primera a Espanya en trajectes
internacionals,i la segona en trajectes nacionals. Aquesta estació serà la porta d’entrada i
sortida de tot tipus de trens, en especial d’alta velocitat, cap a tota Europa. L’estació s’ubicarà
en el barri de La Sagrera, un dels que conformen el districte barceloní de Sant Andreu, a prop
de l’estació de rodalies i els tallers de Sant Andreu Comtal. A causa de la proximitat entre
aquestes dues estacions, Sant Andreu Comtal s’ubicarà més lluny cap al nord i s’aprofitarà per
a remodelar-la.

Figura VI-2-8.- Plànol de zonificació del projecte urbanístic i d’infraestructures TAV Sagrera.
Font: Ajuntament de Barcelona.

L’obertura de l’estació està prevista per a 2012, però donat que s’ha iniciat el seva
construcció en el primer trimestre de 2008, s’endarrereix previsiblement la seva posta en
funcionament. No només és necessari per això construir l’estació, sinó enllaçar-la amb l’estació
de Barcelona Sants, el túnel de connexió del qual està actualment en construcció, i connectarla amb la L.A.V. Barcelona-Frontera Francesa.
La nova estació de la Sagrera ocuparà una superfície de 320.000 m2, estarà soterrada
i serà un intercanviador organitzat en diversos nivells on confluiran els serveis de l’AVE,
Rodalies, Línies L4, L9 i L10 del Metro, i autobusos urbans i interurbans.
Hi haurà quatre andanes per a rodalies amb quatre vies per a les línies C1 (Hospitalet
de Llobregat-Mataró) i la C2 (Sant Vicenç de Calders-Maçanet-Massanes); cinc andanes per a
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l’AVE amb nou vies i dues estacions de Metro, corresponents a les futures línies L9 i L10, i a la
prolongació des de la La Pau, de la línea L4.
Els diferents mitjans de transports tindran vestíbuls propis, que estaran interconnectats
i seran accessibles tant des del barri de la Sagrera com des del parc de Sant Martí. Per últim,
es construiran aparcaments per a 2.600 cotxes i una estació d’autobusos.
Les previsions per a l’estació de La Sagrera, són que rebrà anualment a uns
91.900.000 passatgers, segons calcula l’ajuntament. És a dir, 12 milions més que els registrats
a Sants el 2005 i tres vegades més que els de l’actual aeroport del Prat. La xifra és la suma
d’usuaris previstos en l’AVE (22.500.000), Rodalies (39.000.000) i Metro (15.500.000), als que
cal afegir els 12,2 milions que usaran la terminal de bus i accediran a l’estació en vehicle privat
o taxi.
La Sagrera tindrà una extensió de 320.000 m² (front als 180.000 de l’estació de Sants,
quan s’ampliï) i un entorn de 58 Ha, 10 vegades més que la superfície ocupada per Sants.
L’estació de La Sagrera contarà a més amb una gran estació d’autobusos interurbans
que absorbirà part del tràfic d’altres terminals, com l’Estació Nord d’Autobusos situada junt a
l’estació d’Arc de Triomf. Aquesta zona servirà per a connectar amb el Metro, que discorrerà
sota el carrer de Josep Soldevila i del vial soterrat de cotxes. A sobre de l’intercanviador entre
el tren i el Metro estarà la terminal de bus (al costat mar), amb 22 andanes i 15.000 m². El
projecte es completa amb 75.000 m² destinats a pàrking de vehicles privats (2.800 places).
Parc urbà de nova centralitat
A part de la construcció de l’estació, les obres proporcionaran un hotel de luxe,
nombroses àrees verdes i noves oficines. S’aprofitarà tot el corredor ferroviari per a crear-hi a
sobre un nou parc de 3,5 km de longitud. Una actuació que millorarà la comunicació entre els
districtes de Sant Andreu i Sant Martí. El projecte també preveu la construcció de 9.000 noves
vivendes, de les quals el 43 % serà de protecció oficial, el que significarà un increment de
població a la zona d’uns 25.000 habitants.

Figura VI-2-9.- Situació del futur corredor verd del sector nord-est de la ciutat.
Font: Memòria del MPGM. Ajuntament de Barcelona

El projecte ha despertat al barri, i a tota la ciutat, multitud de crítiques degut al canvi
radical que suposarà en la configuració actual de la zona, així com sospites i acusacions
d’especulació immobiliària, com ja va succeir a les actuacions urbanístiques a la zona on es va
celebrar el Fòrum Universal de les Cultures de 2004.
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Districte 22@: Districte Tecnològic
Poblenou: de territori industrial a plataforma tecnològica
Conegut com el “Manchester català” per la notable presència de la indústria tèxtil, el
Poblenou s’ha ant transformant de manera radical, sense abandonar mai el seu caràcter de
barri amb una forta xarxa de teixit associatiu.

Figura VI-2-10.- 1860-1960: El “Manchester Català”, el Poblenou.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

El nucli inicial del Poblenou correspon a l'antic barri del Taulat (paraula que significa
"peça de terra de conreu") i ocupa la part baixa més propera al mar del districte actual i de
l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. Durant molts segles va ser una zona d'aiguamolls,
amb llacunes envoltades de joncs, un paisatge que encara evoquen els noms dels carrers de la
Llacuna i de Joncar.
L'abundància d'aigua, les grans extensions i el seu baix preu van afavorir, al llarg del
segle XVII, la instal·lació dels primers prats d'indianes. Després van arribar els vapors,
desplaçats posteriorment per l'electricitat, amb indústries de tota mena: olis, vins, tèxtils, metall,
gas, maquinàries, mosaics, arts gràfiques, pintures, plàstics, alimentació... Al final del segle XIX
el Poblenou era el territori amb més concentració industrial del país, fins el punt que va ser
qualificat com el "Manchester català".
El primer nucli urbà es va construir al voltant de la plaça de Prim i el segon, conegut
també per barri de la Plata, a la zona de Wad-Ras (actual Ramon Turró). Al llarg del segle XX
el Poblenou es va consolidar com a barri residencial, obrer i industrial, amb un important
augment demogràfic i l'aparició d'importants nuclis de barraques com el Somorrostro, Pequín i
Transcementiri, alguns dels quals no van desaparèixer fins passada la segona meitat del segle
XX.

Figura VI-2-11.- 1960-1990: Obsolescència funcional.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

A partir dels anys 60 es produí un intens procés de desindustrialització i el consegüent
alliberament de grans solars, aviat ocupats de nou per empreses de transports, tallers i
magatzems. Amb els Jocs Olímpics de 1992 s'inicià la gran transformació del barri, que avui
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pren un nou impuls amb el projecte 22@ que es desenvolupa a banda i banda del nucli
tradicional del Poblenou.
Aquest és una transformació complexa d’una àrea molt extensa de la ciutat, de manera,
que ens hi entretindrem a explicar cadascún dels elemsnts transformadors.
Presentació del projecte 22@Barcelona
El projecte 22@Barcelona, aprovat per l'Ajuntament l'any 2000, està transformant 200
hectàrees industrials del centre de Barcelona en un innovador districte productiu destinat a la
concentració i el desenvolupament d’activitats intensives en coneixement.
Com a projecte de renovació urbana, respon a la necessitat de recuperar el dinamisme
econòmic i social del Poblenou i crea un entorn divers i equilibrat, en què els espais productius
conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida
i de treball.

Figura VI-2-12.- 1998: El debat sobre el futur de les àrees industrials.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

Com a projecte de renovació econòmica, constitueix una oportunitat única per
transformar el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i cultural que
converteixi Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i innovadores en l’àmbit
internacional.
Com a projecte de renovació social, afavoreix la interrelació entre els diferents
professionals que treballen a la zona i impulsa i recolza els projectes innovadors que fomenten
la col·laboració entre empreses, institucions, veïns i entitats d’àmbits socials, educatius i
culturals.
La transformació impulsada pel projecte 22@Barcelona permet crear fins a 3.200.000
m2 de nou sostre econòmic per a activitat productiva al centre de la ciutat, així com 400.000 m2
de nou sostre per a equipaments, 4.000 habitatges protegits i 114.000 m2 de noves zones
verdes que permeten transformar les antigues àrees industrials en un entorn d’elevada qualitat
urbana i mediambiental.
¾

Estratègia de renovació urbana

El projecte 22@Barcelona culmina el procés de transformació del Poblenou, després
de les importants realitzacions dutes a terme en aquest sector durant els darrers anys, i
s’emmarca en l’estratègia de renovació del Llevant de Barcelona, on es concentren les
operacions més importants en curs:
•

El pla Sant Andreu-Sagrera, que permetrà construir la nova estació intermodal de la
Sagrera, on arribarà el Tren d’Alta Velocitat.
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•

Les actuacions de millora urbana de la plaça de les Glòries i del seu entorn, que implica la
transformació d’una superfície de 378.019 m2. Amb aquesta reforma s’aconsegueix un
guany de 17.000 m2 d’espais verds, el 50% del planejament per a habitatges de protecció
oficial i fins a vuit nous equipaments públics. Alhora, es proposa una nova solució viària
que suposarà l’enderrocament de l’actual nus viari elevat i el soterrament de la
infraestructura viària d’entrada i sortida de la ciutat.

•

Les infraestructures associades a la renovació del front litoral del Besòs: Diagonal Mar, els
equipaments del Fòrum Universal de les Cultures i la renovació del barri de la Mina.
¾

Nou model de ciutat compacta
El projecte 22@Barcelona revitalitza la zona industrial del Poblenou per convertir-la en

un espai atractiu per a la implantació de les activitats més innovadores de l’economia del
coneixement.
La renovació que es duu a terme es basa en la substitució de l’anterior qualificació
urbanística 22@, que establia un ús exclusivament industrial en aquestes àrees del centre de la
ciutat, per la nova clau 22@, que admet la convivència de totes les activitats urbanes no
molestes ni contaminants.
La clau 22@ supera la baixa ocupació (edificabilitat) que caracteritza les àrees
industrials i estableix un ús de l’espai urbà més compacte i racional, que permet transformar
prop d’un 30% dels sòls anteriorment industrials i privats en nou sòl públic per a equipaments,
zones verdes i habitatges protegits per fer possible que les empreses més innovadores
conviuen amb centres d’investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com
habitatges, equipaments i zones verdes.
Alhora, l’increment d’edificabilitat permet que els projectes de transformació urbana
contribueixin a la progressiva reurbanització de tots els carrers del sector i generin noves zones
verdes, nous equipaments i nous habitatges que millorin decisivament la qualitat de vida al
Poblenou.
Amb aquesta opció, el projecte 22@Barcelona contribueix a resoldre els dèficits
històrics del barri i estableix un model urbà compacte, divers i sostenible, que permet obtenir
una ciutat més cohesionada, equilibrada i amb més força econòmica.
¾

Ubicació: centralitat i accessibilitat
L’extraordinària centralitat urbana i metropolitana del projecte és un dels seus principals

actius: el districte 22@Barcelona està articulat per l’avinguda Diagonal, que uneix dos
importants pols d’activitat econòmica i cultural: la plaça de les Glòries, que acollirà el futur
centre cultural i administratiu de Barcelona i estarà dotada d’una estació de transports
intermodal, i el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, que constitueix el palau de
congressos més gran del sud d’Europa i permet acollir convencions internacionals de fins a
20.000 delegats.
A través d’una completa xarxa de transports, el districte 22@Barcelona garanteix una
excel·lent accessibilitat urbana, metropolitana i internacional:
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•

La ronda del Litoral connecta el districte 22@Barcelona amb la Regió Metropolitana de
Barcelona, amb la xarxa nacional d’autopistes i amb les principals infraestructures de
transport internacional.

•

El metro (L1, L4 i futura L9), el tramvia (Trambesòs) i la xarxa d’autobusos uneixen el
territori amb la resta de la ciutat i amb els principals municipis del llevant metropolità.

•

La nova estació de trens de rodalies connectarà el futur centre intermodal de transports de
la plaça de les Glòries amb l’aeroport internacional del Prat.

•

La futura estació central del Tren d’Alta Velocitat, situada a cinc minuts del nou districte
productiu, unirà Barcelona a la xarxa europea d’alta velocitat.

•

El servei de bicicletes Bicing, el nou transport públic que l’Ajuntament de Barcelona està
desplegant a la ciutat de Barcelona, i que preveu implantar un alt nombre d’estacions en el
barri del Poblenou.

Figura VI-2-13.- Concentració de moltes de les transformacions de Barcelona l’entorn de Glòries.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

¾

Concentració d’activitats d’alt valor afegit
Com a estratègia de renovació econòmica, el projecte 22@Barcelona crea un entorn

privilegiat per al desenvolupament de les activitats més innovadores de l’economia del
coneixement, que reben la denominació d’activitats @. Les activitats @ són totes les que
utilitzen el talent com a principal recurs productiu, amb independència del sector econòmic al
qual pertanyin: poden estar relacionades amb la recerca, les ciències biològiques, el disseny,
l’enginyeria, la cultura o l’activitat multimèdia, entre d'altres, i es caracteritzen per fer un ús
intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i de l’ocupació de l’espai; per
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aquest motiu, acullen una proporció de llocs de treball més gran que les activitats econòmiques
tradicionals.
El pla 22@Barcelona estableix que els propietaris de sòl, per tal de poder esgotar el
seus drets edificadors, han d’incloure activitats @ en els programes funcionals dels projectes
de renovació urbana en una proporció no inferior al 20%. Així, a través de la nova clau
urbanística, el projecte incentiva la presència d’activitats innovadores que, en convivència amb
les activitats tradicionals del barri, creen un teixit productiu ric i divers que afavoreix la
competitivitat del conjunt empresarial.
D’altra banda, potencia la capacitat d’innovació de les empreses i la cultura
emprenedora a través d’iniciatives que promouen l’arribada de diversos centres tecnològics i de
R+D, les principals universitats catalanes, espais tant per a l’exhibició de projectes com per a
petites i mitjanes empreses, entre d’altres.
Alhora, es reforça l’activitat empresarial mitjançant l’Associació d’empreses del
22@Barcelona, la creació d’un espai de relació per impulsar el networking i la prestació d’altres
serveis per empreses, com poden ser: l’accés al capital risc, l’assessorament a empreses sobre
els ajuts disponibles, el programa Landing d’internacionalització d’empreses, etc.
Des de la seva posada en marxa, el projecte ha enriquit l’estructura productiva de les
antigues àrees industrials amb 1.063 noves empreses i institucions.
¾

Centres de formació i innovació
Per tal de millorar la transmissió de coneixement cap al sistema productiu, és necessari

que les universitats, centres d’innovació científica i tecnològica, laboratoris, departaments de
R+D, departaments de disseny i centres de formació permanent estiguin ubicats a prop de les
empreses.
Per aquest motiu, el projecte 22@Barcelona preveu que un 10% del sòl transformat
passi a ser de titularitat pública i es destini a dotacions vinculades al sistema productiu, els
denominats equipaments 7@, que acullen activitats de formació, investigació i divulgació de
noves tecnologies. Aquesta mesura afavoreix les sinèrgies entre universitats, centres
tecnològics, centres d’investigació, activitats productives i residents a l'àrea i millora l’eficiència
del conjunt, perquè garanteix la disponibilitat d’una àmplia oferta de capital humà altament
qualificat i afavoreix, alhora, la col·laboració dels seus equips de recerca amb les empreses
instal·lades al districte 22@Barcelona.
Alguns

dels

nous

equipaments

7@

ja

són

operatius,

com

l’Agència

de

Desenvolupament Local Barcelona Activa, la nova seu de la Universitat Oberta de Catalunya,
l’Espai de les Noves Ocupacions Porta 22, el centre de formació de Can Jaumandreu, els
estudis de Barcelona Televisió o Radio Nacional d’Esapanya (RNE), i molts altres es troben en
construcció, com el Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, el entre de
Producció Audiovisual, el Centre d’Innovació Barcelona Media, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) i l’edifici Media- TIC.
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¾

Infraestructures avançades
En el moment de l’aprovació del Pla 22@Barcelona l'any 2000, les àrees industrials del

Poblenou tenien una xarxa d’infraestructures clarament deficitària. Per aquest motiu, el projecte
crea un nou Pla Especial d’Infraestructures que permet reurbanitzar els 37 quilòmetres de
carrers del districte 22@Barcelona amb serveis altament competitius.
El nou pla d’infraestructures suposa una inversió de més de 180 milions d’euros i
permet dotar el sector de modernes xarxes d’energia, telecomunicacions, climatització
centralitzada i recollida pneumàtica selectiva de residus. El disseny d’aquestes noves xarxes
prioritza l’eficiència energètica i la gestió responsable dels recursos naturals i permet introduir
importants millores en els serveis urbans:
•

Les noves xarxes de fibra òptica permeten la lliure competència de proveïdors de
serveis i continguts de telecomunicacions. Alhora, estan dotades de canalitzacions
completament registrables que afavoreixen l’estesa de nous cables, minimitzen les
intervencions futures en la via pública i milloren la sostenibilitat de l’entorn urbà.

•

El nou sistema de climatització centralitzada (DH&C) supera l’eficiència energètica dels
mecanismes tradicionals en més d’un 40%.

•

La nova xarxa d’electricitat garanteix la qualitat del subministrament elèctric mitjançant
una potència cinc vegades superior a la inicial.

•

El nou pla de mobilitat del sector té l’objectiu que, a partir de 2010, més del 70% de les
persones que es desplacin al districte 22@Barcelona ho faci en transport públic, a peu
o en bicicleta. Per aquest motiu, estableix importants millores en la xarxa de transport
públic, crea una extensa xarxa de carrils per a bicicletes (29 km) i afavoreix la fluïdesa
del trànsit rodat. Alhora, garanteix la disponibilitat de places d’aparcament per a
treballadors i visitants en tot el sector i introdueix nous mecanismes per a la reducció
de la contaminació acústica i mediambiental.

•

El projecte WiFi, liderat per l’Institut Municipal d’Informàtica, que té per objectiu
desplegar al Districte 22@Barcelona tecnologia sense fils WiFi. Se centra en dotar als
espais públics d’una oferta de serveis de connectivitat que sigui prou atractiva tant pels
proveïdors privats de serveis com per les administracions i Universitats de la zona.

¾

Nous habitatges
El projecte 22@Barcelona aposta decididament per la convivència dels espais

productius amb nous habitatges que permeten viure a prop del lloc de treball, afavoreixen el
desenvolupament del comerç de proximitat i garanteixen la vitalitat de l’espai públic al llarg de
tot el dia.
Amb aquesta opció, el projecte recupera més de 4.600 habitatges tradicionals que
foren construïts en les àrees industrials i estaven afectats des de l’any 1953, en què el Pla
Comarcal va establir un ús exclusivament industrial de tots els sòls productius de la ciutat. Amb
la nova clau 22@, que admet la coexistència d’usos urbans, el projecte 22@Barcelona
normalitza la presència d’aquests habitatges per primer cop en els darrers cinquanta anys i
n’afavoreix la rehabilitació.
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Addicionalment, promou la construcció de 4.000 nous habitatges de protecció oficial,
que afavoreixen la diversitat social del Poblenou i permeten garantir la vitalitat de tots els
carrers i espais públics al llarg del dia. Actualment ja s’estan construint o estan en fase de
construcció 1.507 pisos; els quals, juntament amb d’altres previstos, estaran entregats en els
propers quatre anys.
Amb l’objectiu d’afavorir la diversitat tipològica i social del Poblenou, el projecte
22@Barcelona possibilita també la implantació d’apartaments de residència temporal per a
treballadors i permet rehabilitar determinats edificis industrials per a lofts, en el cas que
presentin una edificabilitat menor a la establerta per a usos productius i que la seva
conservació tingui interès arquitectònic, històric o artístic. D’aquesta manera, el pla
22@Barcelona incentiva la preservació del patrimoni arquitectònic industrial amb una tipologia
d’habitatge no convencional que contribueix a enriquir la oferta residencial del districte
22@Barcelona.
Amb aquests nous usos residencials, el projecte complementa les diverses actuacions
de renovació urbana que s’han dut a terme al Poblenou en els darrers anys i permet elevar el
nombre d’habitatges al barri fins a 40.000.
Aquesta proporció residencial, propera al 50% del conjunt edificat, garanteix l’equilibri
entre espais per viure i espais per treballar.
¾

Espai públic de qualitat
El projecte 22@Barcelona destina un 10% dels sòls anteriorment industrials

(majoritàriament privats) a la creació de noves zones verdes i espais públics (114.000 m2) i
estableix, alhora, un elevat estàndard de qualitat en els seus carrers i espais públics.
Es crea una extensa xarxa de carrils de bicicletes de 29 quilòmetres de llargada, dels
quals més de cinc ja estan finalitzats i en ple ús, i es reurbanitzen tots els carrers fent els
xamfrans més amples, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament del comerç de proximitat i
els trajectes a peu, creant així una plaça octogonal a cada cruïlla de carrers.
Alhora, mitjançant el Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou es defineix un
nombre reduït de carrers principals, pels que circula la major part dels vehicles i el transport
públic i, un nombre superior de carrers secundaris, amb un mínim flux de trànsit i destinats a
l’accessibilitat als edificis. Aquesta nova jerarquia de carrers permet reduir la contaminació
acústica i mediambiental al Poblenou.
Per últim, i per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida al carrer, el pas de vianants
es col·loca més a prop del xamfrà amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat i
visibilitat; s’amplien les voreres per afavorir els trajectes a peu i el desenvolupament del comerç
de proximitat als xamfrans; i s’aconsegueix més espai lliure a les voreres amb la reordenació
dels serveis urbans al carrer i al subsòl.
¾

Rehabilitació del patrimoni històric
El Pla 22@Barcelona fomenta la riquesa espacial que caracteritza el Poblenou i

promou un model urbà divers, en què els nous edificis i espais públics conviuen amb les traces
històriques i els elements representatius del passat industrial del barri i creen un entorn de gran
valor cultural, en què conflueixen tradició i innovació.
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Figura VI-2-14.- Vista de la convivència d’edificis industrials amb les noves edificacions, torre Agbar.
Font: Arxiu Fotogràfic del Poblenou.

A diferència dels plans urbanístics tradicionals, el projecte 22@Barcelona no determina
el resultat final de la transformació, sinó que promou una renovació progressiva i adaptada a
les característiques de cada part del territori, que permet revalorar els elements del patrimoni
industrial i n’afavoreix la rehabilitació per a nous usos en funció de les seves característiques i
de les del seu nou entorn urbà.
Amb l’objectiu d’afavorir aquest procés de recuperació dels símbols de la memòria
industrial del Poblenou que no tenen la qualitat arquitectònica requerida pel catàleg de
patrimoni actual, la societat municipal 22@Barcelona i el Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Barcelona han elaborat una modificació d’aquest. En aquesta Modificació del Catàleg de
patrimoni de la ciutat de Barcelona –Patrimoni industrial del Poblenou- s’inclouen 68 elements
nous, que sumats als 46 que ja apareixien al Catàleg, fan un total de 114 elements a conservar.
D’entre aquests, cal destacar-ne set -Can Ricart, la Escocesa, Can Gili Nou, Palo Alto, la Frigo,
Ca l’Illa, Fàbrica Waldés- que, degut a la seva major importància, han merescut ser proposats
com a béns culturals d’interès local. Per reforçar la conservació d’aquest conjunt es
preservaran altres elements, com ara passatges o edificis d’habitatges, amb instruments
normatius específics.
Per últim, es preveu la creació del Centre de la Cultura Industrial de Barcelona, que se
situarà a Can Saladrigas, i que té l’objectiu de desenvolupar diverses iniciatives i dispositius de
difusió del patrimoni industrial.
¾

Planejament urbanístic
Amb objecte de permetre un millor ajust dels diversos programes funcionals en el seu

entorn urbà i de no produir incidències traumàtiques en els usos i funcions actuals, el projecte
22@Barcelona no determina des de l’origen l’ordenació detallada i precisa de cada part del
territori, sinó que permet que la fotografia final de la transformació es vagi definint
progressivament, en funció de les característiques de cada projecte i del seu entorn.
El Pla 22@Barcelona delimita sis àrees, que es desenvolupen per iniciativa pública,
amb l’objectiu que configurin nous elements d’estructura urbana que actuïn de motors en la
transformació del barri, a través de la implantació d’activitats estratègiques per a la creació de
noves dinàmiques del sector. L’ordenació d’aquests sis àmbits (Llull Pujades Llevant, PerúPere IV, Campus Audiovisual, Parc Central, Eix Llacuna i Llull Pujades Ponent), que
representen el 47% de l’àmbit total de transformació, ja ha estat aprovada i permet definir
l’ordenació de 925.482 m2 de sòl. La renovació del territori no inclòs en les sis àrees anteriors
pot ser impulsada per iniciativa privada o pública, mitjançant diversos tipus de plans: plans
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d’illa, plans de parcel·les de més de 2000 m2, plans d’edificis industrials consolidats, plans
d’edificis d’interès i plans de fronts consolidats d’habitatges. Des de l’aprovació del projecte
22@Barcelona, han estat aprovats 55 plans privats i 33 de públics, dels quals 6 es destinen a
equipaments i 3 a la redistribució de sòls.
En total, el conjunt de plans aprovats ordenen 2.445.393 m2 de sostre, que representen
més del 60% del total previst.
¾

Gestió urbanística i patrimonial
La gestió urbanística és l’element que permet fer realitat les previsions incloses en els

plans aprovats. Des de l’aprovació del projecte 22@Barcelona fins a la data s’han constituït 22
entitats urbanístiques col·laboradores, set d’elles durant el 2007 (dels Subsectors 8, 10 i 11 del
PMU Llull Pujades Ponent ; de l’illa Fitó, de l’illa La Sibèria i de l’Escocesa). D’altra banda,
s’han aprovat definitivament 68 instruments de gestió, dels quals 10 corresponen a l’any 2007.
Concretament, durant el 2007 s’han aprovat definitivament tres operacions jurídiques
complementàries i set nous projectes de reparcel·lació.
D’altra banda, des de l’inici del projecte 22@Barcelona s’han tramitat sis expedients
d’ocupació directa de sòl amb planejament aprovat i s’han aprovat definitivament tres canvis de
modalitat d’actuació per impulsar les transformacions. També s’han redactat quatre convenis
de contingut urbanístic o patrimonial i s’ha participat en altres convenis de col·laboració. Això
puposa que 534.579 m2 de sòl ja tenen definit el procés de gestió urbanística, dels quals
170.319 m2 es destinaran a nous usos productius, 136.526 m2 a equipaments i espais lliures, i
30.549 m2 a noves vivendes de protecció oficial.
Alhora, és necessari destacar la formalització de l’adquisició de la nau industrial del
carrer Almogàvers 165 o la cessió de l’edifici de la Cooperativa Pau i Justicia, com també la
subscripció de convenis amb el Consorci de la Zona Franca (edifici Media-TIC), el Consell
Audiovisual de Catalunya (nova seu) i amb la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació
Barcelona Media; els tres al Campus Audiovisual.
Des de l’aprovació del projecte 22@Barcelona, s’han concedit llicències d’obres sota i
sobre rasant per construir 703.159 m2 de sostre productiu, 111.971 m2 de sostre
d’equipaments i 175.077 m2 de sostre de vivenda.
¾

Xarxes d’infraestructures
Durant el període 2004-2007, 22@Barcelona ha invertint més de 84 milions d’euros en

el Pla Especial d’Infraestructures (PEI), amb l’objectiu d’assolir la renovació del 50% dels
carrers que formen les antigues àrees industrials del Poblenou. Algunes de les principals
actuacions en curs són:
Energia elèctrica: Gràcies als convenis prèviament signats amb la companyia
subministradora que permetien renovar tota la xarxa, aquesta ja s’està desplegant i ja s’ha
construït la nova subestació elèctrica que abasta tot l’àmbit.
Climatització centralitzada: S’ha resolt el subministrament de l’àmbit del PERI LlullPujades Llevant a partir de la Central del Fòrum i el concurs per al subministrament dels àmbits
del Campus Audiovisual i del Parc Central.
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D’aquest últim, ja s’ha inaugurat el primer tram de la xarxa de fred i calor (fins a
l’avinguda Diagonal, cantó Centre Comercial Glòries). La resta de l’àmbit 22@Barcelona es
desenvoluparà progressivament. D'altra banda, 22@Barcelona gràcies al seu projecte de
climatització centralitzada ha estat guardonada amb el Premi a les Bones Pràctiques pel Clima,
que convoca la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats pel Clima.

Figura VI-2-15.- Esquema i vista interior d’una galeria de servies.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

Subministrament de gas: S’està ampliant, reforçant i millorant la xarxa existent.
Residus sòlids urbans: S’ha adjudicat el projecte i la construcció de dues centrals de
recollida pneumàtica de residus (ja s’ha iniciat la construcció d’una d’elles) i el projecte de les
xarxes corresponents. Alhora, s’estan desenvolupant les xarxes de recollida pneumàtica de les
quatre centrals de l’àmbit del Poblenou i s’ha previst la construcció d’un punt verd de recollida
selectiva i d’un Parc de neteja.
Aigües: També s’està ampliant, reforçant i millorant la xarxa existent.
Telecomunicacions: S’estan construint noves xarxes de telecomunicacions per cable
(fibra òptica). Alhora, s’han definit els emplaçaments per les antenes de radiocomunicació
(telefonia mòbil) dels àmbits amb planejament aprovat.
Espai públic i Mobilitat: S’està construint la xarxa viària segons un model de
jerarquització que estableix carrers primaris com a eixos vertebradors de la mobilitat i carrers
secundaris de circulació local. S’estan resolent els dèficits d’aparcament i s’estan creant noves
zones de càrrega i descàrrega. S’estan renovant i millorant completament els elements de
regulació del trànsit i d’enllumenat públic. S’han definit i construït nous trams de carril bici. S’ha
efectuat la reserva per a la futura extensió de la xarxa de FGC i l’obertura de segons vestíbuls
a les parades de metro.
¾

Reurbanització de carrers
El desenvolupament del PEI parteix de la tesi bàsica d’avançar-se al procés edificador,

amb la voluntat d’incentivar la localització de les noves activitats productives. Aquesta voluntat
cal conjugar-la amb els requeriments tècnics del programa de desenvolupament i han conduït a
plantejar dues tipologies d’obres: les estructurants i les derivades:
•

Les obres estructurants representen el 30% del total i constitueixen “l’esquelet” de
xarxes que vertebren el territori. Es realitzen amb independència del ritme d’evolució
immobiliari i garanteixen l’arribada dels serveis a les noves promocions, com a màxim
en el mateix temps que es desenvolupa el procés d’edificació. S’han prioritzat aquelles
actuacions que han d’atendre els territoris més “madurs” en el què les noves
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promocions es troben programades o en procés avançat de programació. A dia d’avui
se n’ha construït el 65% i està previst tenir-les enllestides a final de 2008.
•

Les obres derivades representen el 70% restant i s’executen paral·lelament amb el
desenvolupament immobiliari. Consisteixen, fonamentalment, en urbanitzar els carrers
perimetrals de les illes o edificis que es transformen i connectar-los a les xarxes
estructurants.
Des de l’aprovació del projecte 22@Barcelona, s’han redactat els següents projectes:

•

35 projectes d’urbanització i infraestructura estan executats o en execució i suposen
10.760 metres de carrers urbanitzats, que equivalen a una superfície de 270.845 m2 de
carrers urbanitzats.

•

3 projectes d’infraestructures estan executats o en execució i suposen 4.841 metres de
noves canalitzacions d’infraestructura elèctrica i de telecomunicacions.

•

24 projectes d’urbanització corresponen a espais lliures a l’entorn de l’edificació.

¾

Activitat econòmica
En el moment de l’aprovació del Pla 22@Barcelona, les 200 ha que configuren el seu

àmbit estricte tenien un pes relatiu molt escàs en el conjunt de la ciutat: pel seu caràcter
extensiu, les activitats radicades en els sòls industrials representaven únicament el 4,96% de la
superfície ocupada activa i el 1,78% de les activitats econòmiques de la ciutat. En aquell mateix
moment, el pes econòmic del conjunt del Poblenou representava únicament el 6,75% de la
superfície ocupada activa i el 4% de les activitats econòmiques de la ciutat.
22@Barcelona posa l’accent en la creació de nombrosos projectes destinats a
promoure la competitivitat i la projecció internacional del conjunt d’empreses i institucions
presents al territori que tenen la vocació d’esdevenir els “motors” del desenvolupament
econòmic del nou centre productiu de Barcelona. Aquestes iniciatives permeten crear clústers
en diversos àmbits de coneixement en què Barcelona pot assolir un lideratge internacional, a
través de la concentració en el territori d’empreses, organismes públics i centres científics i
tecnològics de referència en els sectors considerats estratègics: mèdia, tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), TecMed o energia, principalment. Els elements que
contribueixen a l’èxit del clúster són:
•

La presència d’empreses de referència en el sector

•

El suport i la presència de les institucions més rellevants

•

L’existència d’espais per a petites i mitjanes empreses

•

La instal·lació d’universitats, centres de formació contínua i de formació professional

•

El funcionament de centres tecnològics

•

La creació d’incubadores empresarials específiques

•

La construcció de residències per a professionals

•

Espais d’exhibició i divulgació de les innovacions i els treballs dels sectors

•

Serveis i espais específics per als emprenedors de cadascuna de les àrees
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•

La prestació d’un conjunt de serveis d’atenció a les empreses: ajuts, accés a capital
risc, suport en el finançament, treball en xarxa, etc.
Des de la seva posada en marxa, el projecte 22@Barcelona ha permès la implantació

de 1.063 noves empreses i institucions, de les quals més de la meitat corresponen a un dels
quatre sectors prioritaris per al 22@Barcelona: els sectors mèdia, TIC, TecMed i de l’energia.
¾

Projectes d’atracció d’activitat: els clústers del 22@Barcelona

El districte 22@Barcelona afavoreix la competitivitat del teixit productiu a través d’un
conjunt de projectes, considerats els “motors” del desenvolupament econòmic del territori, que
compten amb la implicació dels principals agents públics i privats.

Figura VI-2-16.- Situació dels quatre clústers dins el nou districte tecnològic 22@.
Font: Informe del 22@. Ajuntament de Barcelona.

Aquest conjunt d’iniciatives permet assolir diversos objectius estratègics:
•

D’una banda, permet crear clústers en determinats àmbits de coneixement en què
Barcelona pot assolir un lideratge internacional, a través de la concentració en el
territori d’empreses, organismes públics i centres científics i tecnològics de referència
en els sectors considerats estratègics: mèdia, Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC), tecnologies mèdiques (TecMed), i energi, entre d’altres.

•

D’altra banda, potencia la capacitat d’innovació de les empreses i la cultura
emprenedora del conjunt productiu a través d’iniciatives que promouen la concentració
de centres de R+D i de transferència de tecnologia i l’atracció dels projectes
empresarials més innovadors d’àmbit internacional.

Alhora, impulsa la creació de noves xarxes de relació formal i informal que fomenten la creació
de projectes de cooperació empresarial locals i internacionals, i milloren la cohesió social i
empresarial.
Des de l’aprovació del projecte, gairebé 1.063 empreses i institucions, les principals
universitats catalanes i diversos centres de recerca i d’innovació han pres la decisió d’instal·larse al districte 22@Barcelona. Amb aquestes noves incorporacions, el nou centre econòmic de
la ciutat ha enriquit significativament la seva estructura productiva i es perfila com un dels pols
de generació i aplicació del coneixement més dinàmics d’Europa.
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1. Clúster Mèdia
El sector audiovisual és una opció estratègica de la ciutat de Barcelona, tant pel seu
dinamisme econòmic com pel seu interès cultural. Per aquest motiu, 22@Barcelona impulsa la
creació d’un clúster Mèdia de referència, que té la vocació d’aglutinar els principals agents
públics i privats del sector audiovisual amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat i la projecció
internacional.

Figura VI-2-16.- Vista virtual de la zona Media del districte 22@.
Font: Ajuntament de Barcelona.

La primera fase d’aquest nou entorn és el Parc Barcelona Media (PBM), un equipament
pluridisciplinari de 60.000 m2 situat a primera línia de l’avinguda Diagonal, en el qual
conflueixen espais tècnics i oficines vinculades al sector audiovisual amb formació universitària
i continuada, centres de recerca i transferència de tecnologia, serveis d’incubació d’empreses
audiovisuals, espais de residència temporal d’estudiants, professors i emprenedors i espais
d’exposició i d’interacció amb l’entorn. Aquesta primera fase estarà operativa al 2008 i és fruit
de la col·laboració entre diverses entitats de referència del sector públic i del sector privat:
•

D’una banda, la Universitat Pompeu Fabra, que obrirà les seves portes durant el curs
2007-2008, hi concentrarà les seves activitats de formació, recerca i producció
vinculades a la comunicació.

•

Alhora, s’hi ubicarà el Centre d'Innovació Barcelona Media (CIBM), que impulsarà la
recerca, la innovació i la producció experimental en el sector de la comunicació i
l’audiovisual.

•

A més, 22@Barcelona i el grup MEDIApro hi promouen un edifici de prop de 12.000 m2
per a empreses i institucions vinculades al sector mèdia i un gran centre de producció
audiovisual dotat de platós, sales tècniques i serveis avançats.

•

Per últim, cal destacar l’edifici Media-TIC, promogut pel Consorci de la Zona Franca i la
societat 22@Barcelona, que s’està construint en la confluència dels carrers Roc
Boronat i Sancho d’Àvila, a l’entorn del Parc Barcelona Media. Aquest edifici serà el
nucli d’unió entre l’espai mèdia i TIC del 22@Barcelona.
Amb tot això, ja s’ha aconseguit que un nombre creixent d’empreses i institucions

d’aquest sector ubiquin les seves seus dins l’àmbit del 22@Barcelona –com ara l’Escola de
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Mitjans Audiovisuals (EMAV), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Barcelona
Televisió, Radio Nacional de España, Lavinia, el grup editorial RBA o Cromosoma.
2. Clúster TIC
El sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) és un dels més
dinàmics de l’economia i constitueix un element clau per a la competitivitat de les empreses.
Per aquest motiu, 22@Barcelona impulsa un conjunt de projectes que aporten elements de
valor a les empreses instal·lades al territori i generen, alhora, la massa crítica necessària per
posicionar el districte 22@Barcelona com un espai de referència europeu del sector de les TIC,
en el qual Catalunya compta amb diversos grups d’excel·lència capaços d’atraure inversió i
R+D. Entre les principals iniciatives impulsades, cal destacar:
•

El nou Centre de Transferència Tecnològica del sector de les TIC, promogut pel
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (CIDEM), que
constituirà un referent d’innovació en l’àmbit de les TIC. Seguint el model dels centres
tecnològics promoguts pel CIDEM, comptarà amb una participació majoritària de les
empreses del sector.

•

Espais d’exhibició i divulgació: la Casa de les TIC, un centre de divulgació i
d’experimentació de les TIC en totes les dimensions, impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona amb la participació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Barcelona
Digital. Ubicat a l’edifici MediaTIC, actualment en construcció, incrementarà la
interrelació entre les empreses i entre aquestes i els ciutadans, on el nexe d’unió serà
la demostració de l’ús i les possibilitats que ofereixen les TIC, tant en l’àmbit
professional com en la vida quotidiana.

•

Espais específics per a petites i mitjanes empreses del sector TIC: ja s’ha endegat la
construcció de dos edificis amb oficines en lloguer destinades a les petites i mitjanes
empreses del sector media i de les TIC: els edificis MediaTIC i 22@Interface Building,
ambdós dotats de serveis específics i a mida de les necessitats de les empreses
d’aquesta especialitat.
I altres serveis específics per al sector TIC com ara:

•

22@Living Lab, liderat per 22@Barcelona i la Fundació Barcelona Digital, que forma
part d’una xarxa de diferents laboratoris urbans operats per actors públics i privats amb
l’objectiu de generar nous productes i serveis de tecnologia mòbil basats en les TIC. A
Catalunya s’ha creat la Xarxa Catalana de Living Labs, que la formen, a més del
22@Living Lab, el Living Lab Sant Cugat i el Living Lab Mataró. La xarxa europea de
Living Labs inclou ciutats i regions com Londres, Amsterdam, Hèlsinki, Copenhaguen,
etc.

•

l’ICING (Innovative Cities for the Next Generation), que és un programa europeu que
promou diverses línies de recerca, desenvolupament i instal·lació, en entorns urbans,
de serveis intel·ligents a través de tecnologies mòbils. En aquest projecte d’abast
internacional hi col·laboren diverses entitats de les ciutats de Barcelona, Hèlsinki i
Dublín.
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•

Shared Services, que té per objectiu potenciar la competitivitat del sector dels Serveis
Compartits i la cadena de valor associada, en especial els proveïdors de productes i
solucions TIC.
El districte 22@Barcelona ja acull nombroses empreses i institucions de referència del

sector de les TIC, com ara Indra, T-Systems, Telefónica R+D, Yahoo Europe, Casio, ONO o el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
3. Clúster Tecnologies Mèdiques
El clúster Tecnologies Mèdiques (TecMed) de 22@Barcelona treballa per transformar
en desenvolupament empresarial l’activitat industrial, científica i innovadora catalana en aquest
sector. L’impuls de les activitats del clúster es basaran en la concreció del producte, el seu
posicionament i la potenciació dels seus factors diferencials.
Així, 22@Barcelona, es dirigeix a potenciar la creació i el creixement d’empreses
relacionades amb la biotecnologia i l’enginyeria biomèdica, així com l’atracció d’empreses
d’aquest sector de cara a desenvolupar un clúster amb referències tant nacionals com
internacionals.
En concret 22@Barcelona desenvoluparà espais específics (oficines i laboratoris de
recerca) perquè les empreses d’aquest sector nascudes en els entorns de les universitats o
dels parcs científics puguin disposar d’entorns de creixement en els quals ubicar-se i establir
vincles necessaris amb entitats relacionades. Aquestes iniciatives empresarials, coexistiran
amb activitats de recerca i desenvolupament, transferència de tecnologia, formació, etc.
Per desenvolupar aquests projectes, 22@Barcelona col·labora amb els principals
agents del sector Tecnologies Mèdiques a la ciutat, com són el Parc Científic de Barcelona
(PCB - UB), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB - UPF), la recent creada
associació d’empreses Biotech Catalonia Bio, el Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial de la Generalitat del Catalunya (CIDEM), i la Bioregió de Catalunya.
22@Barcelona ja ha signat acords amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) per impulsar aquest clúster al districte. Algunes de les
empreses més representatives del sector com Sanofi Aventis, Telemedicine, Novartis o Camp i
Jové ja hi estan instal·lades..
4. Clúster Energia
El sector energètic és un altre dels deu sectors considerats estratègics per a la ciutat de
Barcelona i, alhora, focus d’atenció de tota la humanitat. Com ja és sabut, les reserves de
combustible convencionals com ara el petroli, el gas i el carbó ja han entrat en una inevitable
crisi i cal buscar-ne alternatives.
En aquesta recerca hi juga un paper molt important el projecte ITER, que és un projecte
de recerca d’àmbit mundial que està experimentant la generació d’electricitat mitjançant la
fusió. La seu del projecte ITER s’està instal·lant a Cadarache, al sud-est de França, però al
22@Barcelona ja comptem amb la presència de l’Agència Europea de Fusió, l’òrgan
administratiu que coordinarà l’ITER.
Per aconseguir l’impuls del sector de l’energia al districte 22@Barcelona també s’hi
ubicarà el Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona (b_TEC), que estarà estructurat per
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quatre vectors de coneixement, definits a partir del potencial del teixit empresarial i acadèmic
català, que se centraran en les tecnologies de l’energia, per a la mobilitat, de l’aigua i del sector
d’arquitectura, urbanisme i edificació. El sostre total del campus serà de 148.266 m2. La
primera fase, que ja s’ha definit, comprèn aproximadament 60.000 m2 distribuïts en:
•

Nova seu Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona.

•

Edifici de formació contínua: formació contínua, incubadores, centre de recursos,
espais d’exposicions i de conferències.

•

Oficines i empreses vinculades a activitats del Campus.

•

Centre de recerca vinculat a tecnologies de l’energia.

•

Espais de residència per a estudiants i professors.
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Figura VII-1.-- Superposició
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s
el Proje
ecte de Cerdà..
Font:: Elaboració pròpia.
p
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¾ La ruptura de l’espai urbà
L’eclosió de l’automòbil va ser clau en el sorgiment d’un nou model de ciutat basat en
la ruptura i fragmentació de la continuïtat urbana. El pla de Londres del 1943 plasmaria
aquestes idees generant una estructura orgànica d’un Londres central rodejat d’un gran cinturó
verd de contenció i una anella suburbana de grans assentaments satèl·lits, generant el
concepte de “new town” que s’estendria àmpliament després de la II Guerra Mundial.
En el cas de Barcelona, aquest procés de fragmentació urbana es desenvolupa des de
la segona meitat del segle XX, arrel de l’aparició i proliferació de l’automòbil, va portar a un fort
creixement dels territoris i municipis veïns que varen conformar una forta corona metropolitana,
creant-se noves ciutats dormitori, i deixant darrere una ciutat amb grans buits urbans i una
dèbil interconnexió de teixit urbà.
Un dels punts on es veu palès clarament aquest procés és a l’entorn de la plaça de
les Glòries, que perd valor potencial a favor de la corona metropolitana. Però en
conseqüència guanya valor pel que fa al seu caràcter de node de comunicacions.
Es genera, per tant, un gran espai d’escala no comprensible que no serveix tant al seu
entorn com a la l’estructura viària de la ciutat i la seva àrea metropolitana. Iniciant-se així un
període de desencontres de la Plaça amb la realitat social de l’entorn. En especial arrel de
la construcció del tambor, la Plaça de les Glòries ha estat motiu de queixes i reivindicacions
veïnals per temes d’inseguretat ciutadana i recuperació de l’espai públic especialment mancat
en aquest sector de la ciutat.
L’espai central del ja enderrocat tambor va ser destinat a espai verd en uns
desencertada decisió que arribaria l'estiu de l’any 2004, amb el seu tancament per part de
l'Ajuntament. La situació d'aquesta zona verda dins del tambor de ciment que existia com a nus
viari de les Glòries, amb poca visibilitat i encerclat de cotxes, va degenerar la seva funció inicial
convertint-se en un espai preferit pel desenvolupament de tot tipus d’activitats marginals i
delictives. Les associacions de veïns denunciarien aquesta conversió de la plaça i de les seves
immediacions en un mercat ambulant il·legal i de prostitució, conegut també com el mercat de
la misèria.
Aquests malestars van arribar a les esferes polítiques locals que han portat al llarg dels
darrers anys fortes controvèrsies i confrontacions entre els grups representants de la política
local, en la recerca o omissió de mesures per posar ordre i disminuir la inseguretat a la zona de
l’entorn i de la mateixa la plaça.
Per altra banda, a nivell funcional, el desencís de la plaça amb el seu entorn, s’ha vist
reforçat en els últims anys pels processos de reforma del seu entorn, propiciant una gran
diversitat de realitats que han evidenciat les contradiccions que s’amaguen dins d’una mateixa
ciutat. De l’altra, trobàvem l’extrem de l’Eixample dret amb barris essencialment residencials i
amb una densitat constant en els seus territoris. A l’altre costat, hi havia l’heterogeneïtat d’usos
i la desestructuració urbana del Poblenou, amb usos essencialment industrials i molts d’ells
obsolets que provocaren en certa manera una decadència funcional dels barris, amb una
densitat molt baixa i unes expectatives molt incertes. I per últim, el Clot caracteritzat per la seva
dispersió i segregació produïda per l’impacte d’un entramat de vies urbanes i ferroviàries.
Provocant a la fi, un retrobament en un mateix punt, la plaça de les Glòries, de múltiples
usos i escenaris, amb la conseqüent complexitat per a la convivència de totes les
realitats, i els diferents contexts socials dels barris.
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¾ La
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comunicacions
Més enllà de la seva funcionalitat estratègica recollida en la planificació, la concreció
inicial de la plaça està associada al fet d’aportar solucions al trànsit creixent.
La primera vegada que la plaça pren forma, ho fa com node de comunicacions, l’any
1961 amb la primera construcció d’una doble anella viària. L’objectiu de la urbanització de la
Plaça de les Glòries l’any 1961 era de realitats diferent que al 1992. El context de les Glòries en
aquells anys, era d’un entorn allunyat del centre amb una densitat de trànsit encara força baixa.
Però es va preveure que aquell emplaçament s’havia d’entendre com una porta d’entrada a la
ciutat, i que amb l’augment paulatiu de població i sobretot l’increment dels vehicles es
realitzaria com a un node de caràcter interurbà de comunicacions, i així va esdevenir.
Amb la remodelació que va culminar l’any 1992 en motiu de la celebració dels Jocs
Olímpic a la ciutat de Barcelona, la Plaça de les Glòries es trobava en un escenari ben diferent.
Ja no era aquell indret aïllat de la ciutat, malgrat seguia tenint un cert caràcter inconnex dins la
trama urbana de la ciutat, com s’argumenta al llarg de l’estudi. El que s’havia de plantejar més
enllà de la component interurbana que funcionava des de l’any 1961 amb la solució viària
aportada, era unir les Glòries a la resta de la ciutat, apropar-la i aconseguint que formés part de
l’entramat urbà. Assolint amb aquesta segregació en dos nivells (anella elevada i superfície)
que la plaça funcionés com a nus viari dins el teixit urbà i interurbà.

Per la plaça de les Glòries circulen aproximadament 85.000 vehicles diaris per l’anella
viària i al voltant de 50.000 vehicles diaris pel sistema viari en superfície, segons l’informe de
mobilitat de la Modificació del PGM a la Plaça de les Glòries i al seu entorn.
Les estructures es creen essencialment per a ser útils, per a resoldre un conflicte o una
necessitat social dins el territori. Quan cap al 2013 les Glòries conclogui el seu actual cicle
vital haurà estat utilitzada per més de 1.000 milions de motoristes i automobilistes, això
és una quantitat enorme de vehicles i trajectes que hauran passat per un mateix punt.

Un dels aspectes principals d’aquesta MPGM de la plaça de les Glòries és la nova
solució viària que es proposa per la zona. Aquesta proposta suposarà l’enderrocament de
l’actual nus viari elevat (viaducte i tambor d’aparcament) i el soterrament de la infraestructura
viària d’entrada i sortida de la ciutat.
El sistema viari i de mobilitat es disposa de dues maneres diferents per atendre les
necessitats dels ciutadans. Primer, el soterrament del trànsit d’entrada i sortida de la ciutat que
he de permetre alliberar l’espai en pro del seu aprofitament com espai públic en superfície. En
un segon, ha de propiciar la confluència dels usos urbans i ciutadans del seu entorn atenent a
les reclamacions veïnals.
La solució soterrada millora la continuïtat entre els itineraris per les tres vies
principals: Diagonal, Meridiana i Gran Via, millorant la fluïdesa del tràfic rodat i especialment
de transport públic que comptarà amb un carril d’ús exclusiu d’entrada i sortida de la Gran Via.
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Respecte a la superfície, la reforma permetrà una millora substancial pel que fa als
intercanvis entre els diferents modes de transport públic, reduint-se el número de carrils
destinats al trànsit viari de vuit a quatre. També permetrà una millor connectivitat i
permeabilitat peatonal.

Figura VII-3.- Directrius de les tres artèries viàries sobre la nova configuració de la plaça.
Font: Elaboració pròpia.

Per tal de pacificar el trànsit en la zona hi ha un compromís d’aplicar polítiques de
prioritat invertida per al vehicle privat en el tractament de la gestió semafòrica i la prioritat per a
vianants, bicicletes i transports públics.
La supeditació a la nova concreció de la Plaça de la seva funció com a node de
comunicacions respecte a la seva nova funcionalitat urbana ha hagut d’afrontar la previsió del
creixement de trànsit i del parc de vehicles, aportant solucions en consonància a les noves
polítiques de mobilitat sostenible per a l’àrea de Barcelona.
Caldrà veure i esperar si aquesta solució viària i les millores que suposa per al
desenvolupament i reforçament de transport públic, aconsegueixen mantenir una gestió del
trànsit eficient i mantenir-se malgrat una estructura i forma diferent, com un node de
comunicacions exitós en la funcional i més eficient en termes medi ambientals.
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¾ La revalorització de l’estructura urbana i la “nova”
centralitat
El Pla General Metropolità de 1976, des de la seva pròpia concepció supramunicipal,
busca racionalitzar el procés de construcció metropolitana revaloritzant el teixit urbà
edificat, especialment de Barcelona, i delimitant espais no urbanitzables de protecció entre els
centres urbans. S’aposta decididament per un creixement metropolità que compatibilitzi la
compleció de la conurbació urbana de Barcelona dedicada a usos residencials i terciaris, amb
el desenvolupament equilibrat d’una àrea metropolitana ordenant els usos residencials,
industrials i els espais lliures i de protecció ambiental.
En el que a la ciutat de Barcelona es refereix, s’obre llavors, un procés inacabat de
reforma interior fonamentat en la recuperació del barri, en la recerca d’un reequilibri de la
pròpia ciutat que limiti les escletxes de qualitat urbana i ambiental entre el centre i la
seva perifèria, sobre el visionari llegat del Pla Cerdà.
És obvi que aquest procés de vertebració territorial ha sigut, i segueix sent, complex
sotmès a múltiples divergències entre corporacions locals entre sí o entre elles i administració
provincial i autonòmica. La major desestabilització d’aquesta ordenació cal buscar-la en la forta
pressió urbanitzadora, especialment dels últims anys, impulsada desenfrenadament per les
plusvàlues generades en el sector immobiliari. Aquesta profusió de noves promocions urbanes
ha generat múltiples modificacions del PGM-76 que fan inajornable la seva revisió,
especialment adequada en l’actual impàs provocat per la crisis econòmica (o la seva pròpia
crisis).
Gran part d’aquest procés de reconstrucció urbana ha tingut com a escenari el districte
de Sant Martí impulsat per la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. Entre Aquestes
actuacions fonamentals cap destacar:
•

La recuperació del front litoral i la creació de noves platges: que han suposat la
recuperació de 5 km de platja gràcies a l’eliminació de les barreres físiques (ferrocarril,
autopista), i l’alliberació i reconversió dels terrenys de mar de Poblenou.

•

La construcció de la Vila Olímpica i l’obertura de la ciutat al mar.

•

L’obertura de la Diagonal i la semicobertura de la Gran Via: que suposarien la
culminació de la xarxa principal planificada pel Pla Cerdà i la definitiva colonització
infraestructural de l’espai urbà fins el Besòs.

•

El districte 22@Barcelona: que suposa la transformació de 200 ha industrials del
Poblenou en un innovador districte tecnològic i científic amb vocació de convertir-se en
referència internacional i motor de la nova economia.

•

La transformació del barri de la Sagrera: en procés d’execució afavorida per la
reconversió ferroviària de l’entorn i la futura estació de l’AVE Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa que consolidarà la nova centralitat previsiblement per al 2013.
L’anàlisi de l’evolució de la Plaça de les Glòries permet una lectura en dues direccions:

per una banda dels processos metropolitans reflectits en la seva estructura i per l’altra
de la seva contribució per a possibilitar aquests processos.
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Així, la transformació dels anys 60 està íntimament lligada a l’extensió de l’automòbil a
la ciutat i la fragmentació de l’espai urbà, que va constituir una teranyina de viaductes al servei
exclusiu dels cotxes, on la ciutat es dilueix i perd el seu nom en el recorregut cap al Besòs.
L’esforç per recuperar la ciutat li va donar una nova forma, aprofitant l’impuls olímpic, amb un
moderat pressupost. Mantenint la seva funció principal com a node de comunicacions del
sector llevant, millorava la connectivitat entre la ciutat consolidada i l’espai urbà desestructurat
de Poblenou i el Besòs. Aquest compliment funcional, fi últim de qualsevol projecte, la situava
com a una infraestructura decisiva per a provocar les citades transformacions urbanes de gran
calat en el seu entorn.
En aquest procés urbà, i com a tal, lent i de ritmes desiguals entre projectes,
transformacions socials i realitats urbanes, ha anat atraient o permetent l’aparició de noves
entitats i edificacions diverses i de vegades contradictòries amb allò existent, associades al nou
rol que està cridada a jugar: el Teatre Nacional de Catalunya, l’Auditori, la torre Agbar, el
centre comercial Glòries, etc.
La seva nova forma i la maduració de la transformació del 22@Barcelona ha de
permetre el seu definitiu i esperat posicionament com a un dels espais públics més
importants i valorats de la Barcelona del futur, com Cerdà va idear i plasmar en els seus
plànols.
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¾ El centre de la nova economia
L’esgotament del model econòmic evidenciat en l’actual crisi econòmica ha situat a
primera línea la transformació econòmica que es ve promovent a Barcelona cap a nous sectors
estratègics com el biotecnològic, les tecnologies de la informació i la comunicació, el sector
energètic

el Media, que en l’urbanístic signifiquen el trasllat del centre econòmic de la

capital catalana de la plaça Catalunya (on el comerç i el turisme han guanyat terreny a les
activitats financeres i de negoci) cap a la plaça de les Glòries i al barri del Poblenou,
convertit-se en el districte tecnològic de la ciutat.
A part de ser un nou projecte de renovació urbana i social, el 22@ és en essència
un projecte de renovació econòmica, que vol constituir una oportunitat per a transformar el
Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i cultural que converteixi
Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i innovadores en l’àmbit internacional.
Alguns d’aquests nous equipaments dins el districte 22@, denominats 7@ ja són
operatius, com l’Agència de Desenvolupament Local Barcelona Activa, la nova seu de la UOC
o els estudis de Barcelona Televisió o Radio Nacional d’Espanya (RNE). Molts altres es troben
en construcció, com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’edifici Media-TIC o la
nova seu de Telefònica.
Aquest escenari comença ja a concentrar un nombre considerable de les empreses de
referència en els quatre sectors o clústers promogut, podent-se destacar: T-Systems, Indra o
Microsoft en el sector TIC; MediaPro o Lavinia en el sector Media; Sanofi Aventis, Novartis o
Camp i Jové en el sector Bio; o Endesa i Ecotècnia en el sector energètic. En aquest últim
sector també cal destacar el projecte ITER, que és un projecte d’àmbit mundial que està
experimentant la generació d’electricitat mitjançant la fusió, el 22@ ja compta amb la presència
de l’Agència Europea de Fusió que és l’òrgan administratiu que coordinarà l’ITER.
Ara sí, aquest procés de renovació econòmica profunda associada a la
transformació urbana d’un districte, requereix de la Plaça de les Glòries com a referència o
inclús com a símbol de la nova economia, que l’actual procés de modificació de la mateixa
ha de facilitar.
La torre Agbar i el futur Museu del Disseny obriran el camí a altres edificacions que
configurin el nou contorn de la Plaça. La forma, la definició d’un perímetre clar de la plaça, lluny
del contorn difús de l’encara actual, poden ajudar a decidir a les empreses o entitats a l’hora de
buscar llocs atractius, per la seva singularitat, posició estratègica o de comunicacions, a les
empreses o entitats o agents en un enclau que els aporti valor afegit.
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¾ Una nova forma, una nova oportunitat
La transformació urbanística de la Plaça de les Glòries aportarà un seguit de millores
que beneficiaran al conjunt de la ciutat, però en primera instància als veïns dels barris més
immediats.
La Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Plaça de les Glòries i el seu
entorn engloba una gran quantitat d’elements, per una banda la reordenació urbanística pròpia
de la plaça amb el soterrament de la Gran Via, la construcció del Gran Parc i els nous vials i la
fixació de façanes, i per altra banda, tots els nous equipaments de barri, equipaments de ciutat,
habitatges, etc. De totes maneres, que es tracta de fer accessible la plaça i permeabilitzarla per als vianants, ciclistes, etc. Es tracta de “tornar” la plaça als seus veïns i usuaris,
millorant-los la qualitat de vida, millorant l’espai verd i la seva continuïtat, millorant el transport
públic, i també aprofitar per dotar-los d’equipaments de barri com escoles, biblioteques, casals
per la gent gran, etc...
El nou i gran espai en superfície, lliure de grans desnivells i d’estructures viàries
interposades entre l’espai urbà, dotaran d’una major accessibilitat a la plaça. El fet de
soterrar les principals vies de circulació així com l’eliminació del tambor facilitarà una major
permeabilitat del conjunt de la Plaça, fent-la més agradable i millor trenada per al transit
peatonal dins de l’estructura i la concepció urbana dels carrers confluents.
Aquesta nova oportunitat oberta amb l’actuació municipal de l’any 2003, ha donat espai
i veu a les associacions de veïns en la definició de la forma física de la plaça per atendre, ara
sí, els requeriments de l’entorn urbà, econòmic i social.
Es va configurar un grup de treball format pels tècnics municipals i diferents
representants de les associacions veïnals, que va concloure en la resolució consensuada que
es va anomenar el Compromís per a Glòries, que pel seu interès com a síntesi de l’estudi es
resumeix a continuació:
“Les diferents propostes de planejament respecte l’àmbit que avui dia
coneixem com a Plaça de les Glòries des que en 1859 Ildefons Cerdà la va projectar
[...] donen idea de la complexitat de resolució d’un dels centres nodals de la ciutat,
tant en superfície com en el subsòl. L’encreuament de tres del principals carrers de la
ciutat: Gran Via, Diagonal i Meridiana; la important presència del ferrocarril i la seva
connexió d’àmbit metropolità; la incorporació del metro i, molt recentment, el tramvia;
[...], han comportat que en diferents èpoques es plantegessin solucions que primaven
una o altra característica. [...]
Les actuacions que es van produir al voltant de l’any 1992 van significar
guanyar grans equipaments culturals a l’entorn de la plaça, [...], d’una banda, però
també la construcció d’una solució viària en doble anella que es va adoptar atenent a
la dificultat objectiva de trobar una solució tècnica, en aquella època, que resolgués
en el subsòl l’encreuament del trànsit rodat, el pas de les línies de metro i ferrocarril
[...]. Si bé aquella solució es va mostrar vàlida per a millorar les condicions de
l’accessibilitat rodada a la ciutat, la creació del nus viari elevat ha representat per als
barris [...] confluents tots ells a la Plaça de les Glòries, una barrera en la comunicació
dels vianants entre barris i un element que en permetre densitat de trànsit ha
empitjorat les condicions ambientals i de qualitat de vida de l’entorn urbà de la plaça.
Per aquest i altres motius les entitats veïnals sempre han estat critiques amb el nus
viari. [...], l’any 1999 s’aprovà una MPGM en l’àmbit de Glòries que incloïa la creació
de sòl per habitatges, mantenia gran part dels habitatges existents afectats pel PMG
de 1976, consolidava la presència de l’anella viària i preveia importants inversions en
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zones verdes i equipaments que no es van realitzar. La situació de la zona es va anar
deteriorant, amb el trànsit augmentat, sense equipaments socials, provocant critiques
i mobilitzacions que reclamaven solucions.
[...] fins que el Programa d’Actuació Municipal de 2003 va incorporar la
voluntat del govern municipal d’iniciar una reforma de la Plaça de les Glòries i els
seus entorns.[...]. El treball continuat i persistent [...]durant tot el procés de tramitació
de la Modificació de Pla General Metropolità va aconseguir l’acostament de les
postures fins a la concreció de l’actual Modificació del PGM.
Posteriorment a endegar les converses, just en el inici de la tramitació
administrativa, es va dissenyar i consensuar un procés participatiu que assegurés la
màxima informació possible a tots els ciutadans però especialment als dels barris que
limiten amb la Plaça [...].
Durant el període d’inici de treballs les AAVV de Sagrada Família, Fort Pienc,
Poblenou i Clot- Camp de l’Arpa, [...], van expressar la seva voluntat de participar en
els treballs de la modificació. D’aquesta manera es va decidir crear un grup de treball
composat per tècnics municipals, tècnics independents a proposta de les entitats
veïnals i un representant de cada una de les entitats.
El 15 de novembre de 2005 es va publicar l’edicte d’inici de treballs. Es van
produir 8 reunions del grup de treball que van servir com a base per al document de
MPGM en aprovació inicial publicada el 24 de març de 2006 en la que les
associacions de veïns van considerar que hi havien avenços però també importants
desacords.”
Sembla que a la fi, i després d’un procés que ha començat recentment, la Plaça de les
Glòries tindrà, en gran mesura, el tractament i l’ús que els seus veïns persegueixen; és a dir,
una plaça com a element urbà que és, que retorni a la seva funcionalitat urbana i delegués
a un segon terme la funció de node viari o d’interconnexió de comunicacions i serveis.

Figura VII-4.- Vista aèria de la plaça amb l’anella i el tambor ja enderrocat dins la tram de carrers.
Figura VII-5.- Vista de la nova configuració de la plaça en la mateixa escala.
Font: Ajuntament de Barcelona.

La concepció de la nova plaça segueix les trames marcades pel teixit de la quadrícula
reticular de Cerdà, mostrant a primera vista, un intent per apropar a la visió i a la percepció
del ciutadà, el nou entorn.
Amb la comparació directa de les figures anteriors (Figura VII-4 i VII-5), s’observa el
gran parc central i ens adonem de les grans dimensions que pren, el nucli central està format
pel que correspondria a quatre illes de l’Eixample en un sol bloc.
La morfologia urbana, és a dir, el volum, dimensions i disposició de les edificacions,
proporciona la base física de l’escenografia que aprecia l’observador. També proporciona el
contenidor per a les activitats econòmiques i socials de la ciutat, sempre més dinàmiques i
canviants que la realitat d’allò edificat. La presència de les persones i les seves activitats tenen
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una doble repercussió paisatgística doncs formen part de l’escenari percebut com de la
comunitat que l’observa i aprecia.
Els carrers, edificis i illes annexos a la plaça existent, seguiran sent presents a la nova
plaça. De manera que la heterogeneïtat d’usos i d’activitats a l’entorn de l’actual i de la
nova plaça seguiran coexistin, però caldrà esperar a veure si aquesta nova coexistència és
més real que la d’avui en dia, on, els diferents barris i les seves edificacions viuen amb
independència els uns dels altres. Caldrà veure si es produeix una permeabilitat real entre els
barris i si la connectivitat que fins ara ha fet difícil l’existència de desnivells i viaductes viaris
que entrecreuen la plaça, es materialitza en la vida quotidiana dels veïns i usuaris ocasionals
de la Plaça de les Glòries i del seu entorn.
El procés obert amb la Modificació del Pla General Metropolità a la Plaça de les Glòries
i el seu entorn, assenta les bases que permetran convertir la plaça en un enclau central
per a la ciutat de Barcelona, símbol de la nova economia, i confluència d’un entorn
reinventat. Això ha estat possible gràcies a la revalorització de sectors anteriorment
limítrofes i ara integrats en el continu urbà en un procés possibilitat, per la funcionalitat
de la plaça en les seves diverses formes.
Aquesta modificació significa en definitiva els aspectes positius que han de permetre
que la Plaça es converteixi en quelcom semblant al que Cerdà va planificar, si bé com a
procés urbà complex i en execució haurà de salvar riscos i amenaces que podrien allunyar-la
una vegada més d’aquest antic propòsit altra vegada plantejat.
AVANTATGES I FORTALESES
9
9
9
9
9
9
9
9

Millora en la mobilitat, accessibilitat i permeabilitat dels barris
Canvi radical a nivell paisatgístic
Millora de la qualitat mediambiental
Creació d’un gran parc central
Pacificació superficial del trànsit
Concreció d’un perímetre que passa de ser difús a trenat amb
la malla Cerdà
Integració dins del concepte de Parc Lineal Trinitat-Ciutadella
Cobriment de les vies de RENFE en l’àmbit de la MeridianaPlaça de les Glòries

RISCOS I AMENACES
X
X
X
X

Dimensions excessives del parc central, pot genera un gran
buit urbà
Coexistència “real” d’activitats i escenaris dins la mateixa
plaça per primera vegada
Possible augment del preu del sòl, degut a la seva
revalorització, amb risc d’especulació
Possible congestió del trànsit en àrees properes a la plaça
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VIII. CONCLUSIONS I LÍNIES DE RECERCA FUTURES
De l'anterior anàlisi transversal podem extreuen les següents conclusions:
•

L'any 1859 en el Projecte de Reforma i Eixample de Barcelona, Cerdà va plantejar una
estructura de creixement excèntric respecte de l'estructura existent, desplaçant el centre de
gravetat de la ciutat cap a la Plaça de les Glòries. Però l'Eixample projectat per Cerdà va
créixer partint de l'estructura urbana existent i el que ha provocat que durant molts anys la
Plaça de les Glòries ha estat límit de l'urbs, allunyada d'aquesta centralitat planejada.

•

L'eclosió de l'automòbil va ser clau en el sorgiment d'un nou model de ciutat basat en la
ruptura i fragmentació de la continuïtat urbana. Aquest procés seria visible a Barcelona des
de la segona meitat del s.XX amb el creixement de la seva corona metropolitana que va
deixar darrere una ciutat amb grans buits urbans i una dèbil interconnexió del teixit urbà.
Com a conseqüència, la primera materialització de la Plaça va potenciar-ne el caràcter de
nus de connexions interurbanes en detriment del valor com a ens urbà, pel fet de ser plaça.

•

El PGM de 1976 buscava racionalitzar el procés de construcció metropolitana revaloritzant
el teixit urbà edificat, ordenant els usos residencials, industrials i els espais lliures i de
protecció ambiental. El procés de vertebració territorial i de reconstrucció urbana ha sigut, i
segueix sent, complex sotmès a múltiples divergències; i ha tingut com a un dels principals
escenaris el districte de Sant Martí.

•

La solució que es va aportar amb la remodelació de la Plaça en motiu de la celebració dels
Jocs Olímpics l'any 1992, estava enfocada a que funcionés, no només com a gran node
viari de comunicacions interurbà (punt ja resolt amb la construcció realitzada l'any 1961);
sinó que calia actuar en direcció a corregir el caràcter inconnex dins de la trama urbana
que aleshores encara tenia. Es va aconseguir connectar a la xarxa urbana el trànsit rodat a
ambdós costats, construint-se l'anella elevada, popularment conegut com el tambor. Per
contra, la Plaça acreixeria el seu desencontre amb la realitat social del seu entorn, en
profunda transformació en virtut dels processos de revalorització urbana desenvolupats
amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics.

•

L’anàlisi de l’evolució de la Plaça de les Glòries permet una lectura en dues direccions: per
una banda dels processos metropolitans reflectits en la seva estructura i per l’altra de la
seva contribució per a possibilitar aquests processos. Cal destacar d'entre les actuacions
que s'han impulsat des dels Jocs del 92: la recuperació del front litoral, l'obertura de la
Diagonal, la semicobertura d ela Gran Via Nord, la transformació del barri de la Sagrera,
així com la reconversió del districte 22@.

•

El procés de renovació econòmica profunda associada a la transformació urbana del sector
llevant de la ciutat, requereix de la Plaça de les Glòries com a referència o inclús com a
símbol de la nova economia, que l'actual procés de modificació de la mateixa ha de facilitar.
La forma, la definició d'un perímetre clar de la plaça, lluny del contorn difús de l'encara
actual, poden ajudar a decidir a empreses o entitats (grup Agbar, Museu del Disseny, etc.)
a l'hora de buscar llocs atractius, per la seva singularitat, posició estratègica o de
comunicacions en un enclau que els aporti valor afegit.
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•

Un dels aspectes principals de l’actual Modificació del PGM de la Plaça de les Glòries és la
nova solució viària que es disposa de dues maneres diferents. Per una banda, soterrant les
principals vies d'entrada i sortida de la ciutat, amb la demolició de l'anella elevada actual. I
en superfície, atorgant una solució que segueix la trama ortogonal de l'Eixample, apropant
la plaça a l'accés peatonal i conferint-li més connectivitat i permeabilitat.

•

El nou i gran espai en superfície, lliure de grans desnivells i d'estructures viàries
interposades entre l'espai urbà, dotaran d'una major accessibilitat a la plaça, atenent a la fi,
els requeriments de l'entorn urbà, econòmic i social. Però la heterogeneïtat d'usos i
d'activitats a l'entorn de l'actual i de la nova plaça seguiran coexistint, caldrà esperar a
veure com canvia les realitats dels seus barris.

•

L’actual procés obert amb la MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn, assenta les
bases que permetran convertir la Plaça en un enclau central per a la ciutat de Barcelona,
símbol de la nova economia, i confluència d’un entorn reinventat. Si bé com a procés urbà
complex i en execució haurà de salvar riscos i amenaces que podrien allunyar-lo una
vegada més d’aquest antic propòsit altra vegada plantejat.

Aquesta tesina no pot, no pretén i no avarca l’estudi de tots aquells aspectes que pot
comportar la nova transformació de la plaça de les Glòries en el marc de la Modificació del Pla
General Metropolità (PGM76) per aquest entorn.
És per això que, es volen plantejar algunes de les línies de recerca futures que es
consideren interessants i que no s’han pogut incloure en aquest treball o que només han estat
apuntades sense entrar al seu anàlisi amb més profunditat.

•

Avaluació dels efectes produïts per les diferents formes de la plaça de les Glòries i
les seves orientacions funcionals adoptades en el seu procés evolutiu, sobre la
millora de l’accessibilitat i integració urbana de l’entorn, que ha possibilitat la seva
actual reforma i posicionament com a centralitat geogràfica i econòmica.

•

Seguiment de la materialització de la nova forma de la Plaça de las Glòries. Així
com l’avaluació comparada dels impactes urbanístics, sobre la mobilitat, socials i
econòmics, amb els objectius pretesos de consolidació de la seva centralitat.

•

Anàlisis del procés evolutiu de la centralitat històrica de Barcelona cap a un model
policèntric com a confluència de les dinàmiques d’expansió urbana i evolució
econòmica. I després veure l’influència de la metropolització de l’àrea de Barcelona
sobre aquest procés.
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