
4.  Diferent propostes. Rovira i  Trias 

Primer premi.
Rovira i Trias arquitecte de professió.
Situava una cruïlla cada 100 metres, i
cada 1.200 metres, una via ràpida.
Els carrers normals feien 10 metres
d’ample, mentre que els ràpids eren
de 12 metres. La tipologia de la seva
mansana era de construcció pels
quatre costats, però amb un pati
central. La capacitat de l’Eixample
que va dissenyar l’estimava per a
280.000 habitants. La dimensió
màxima del traçat de la seva ciutat
abastava els 5.000 metres.
Rovira i Trias havia batejat el seu
projecte amb el lema: “El trazado de
una ciudad es más obra del tiempo
que del arquitecto”

Plano del proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona. Autor Antoni Rovira i Trias
Primer premi al concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona per la reforma i urbanització de l'Eixample.1859.

Font: Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona

Plano del ensanche y mejora de la ciudad
de Barcelona. 
Autor Francesc Soler i Glòria
Projecte de l'enginyer Francesc Soler i 
Glòria que va obtenir el primer accèssit 
al concurs convocat per l'Ajuntament de 
Barcelona per la reforma i urbanització 
de l'Eixample. 1859.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona.

Primer accèssit.

Francesc Soler i Gloria,
proposava un pla en quadrícula
basat en dos eixos: un paral·lel al
mar i l'altre en direcció a
Madrid. Amb dues línies sortien
de la ciutat emmurallada.
Proposava un barri industrial,
situat prop de la muntanya de
Montjuïc, possiblement sigui la
idea precursora de l'actual Zona
Franca.

Plano de la ciudad de Barcelona
Pueblos circunvecinos y proyecto de
ensanche
Autor: Josep Fontserè i Mestres. 1859.
Projecte del mestre d'obres Josep
Fontserè i Mestres, tercer accèssit del
concurs convocat per l'Ajuntament de
Barcelona per a la urbanització de
l'Eixample.
Font: Arxiu Històric de la ciutat de
Barcelona.

Tercer accésit

Josep Fontserè i Mestre era un
jove arquitecte i va obtenir el
tercer accèssit amb un projecte que
potenciava la centralitat del
passeig de Gràcia i enllaçava els
nuclis veïns amb un joc de
diagonals que respectaven les seves
trames originals. El seu lema era:
"No destruir per edificar, sinó
conservar per rectificar i edificar
per engrandir”.

Francesc Soler i Gloria – Josep Fontserè i Mestre 
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