
9. Xarxes de serveis

“Les xarxes de serveis urbans vénen a ser les principals obres subterrànies d’una ciutat”

(Ildefons Cerdà, Teoría de la Construcción de las Ciudades, 1859)

Cerdà ja preveu a l’Avantprojecte d’Eixample de 1855 la integració de les xarxes d’urbanització amb
una galeria unitària que inclou sanejament d’aigües pluvials, abastament d’aigua, gas i telègraf.
En el Projecte d’Eixample de 1859, Cerdà encara hi dibuixa fosses sèptiques però hi introdueix, com a
novetat, el buidatge d’aquestes fosses per bombes pneumàtiques.

Al llarg de la història dels 150
anys de l’Eixample la lluita contra
les inundacions ha estat una
constant.
Al any 1862 hi va haver una
gran inundació a la ciutat antiga.
Aquest esdeveniment va moure a
Cerdà a impulsar el projecte de
Col·lector de les Rondes, que es
va construir el 1863 i encara
existeix.
La proposta de Cerdà del Pla de
Clavegueram, va ser el referent
fins a la Guerra Civil de 1936.
Posteriorment Pere Garcia Fària,
modernitza el sistema de
sanejament. Introdueix el
concepte de cicle de l’aigua que
Chadwick havia desenvolupat a
Londres el 1848.
També introdueix el concepte de
connexió de les aigües residuals
de l’habitatge al clavegueram.

Perfil de carrer amb detalls de paviment i obres 
subterrànies. 
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Las rieres del pla de Barcelona i l’Eixample de Cerdà.
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10. Xarxes ferroviàries

L’any 1844 a Nimes, Cerdà queda
fortament impressionat per la
introducció de la locomotora, i en
l’Avantprojecte mostra el seu
pensament central :
“La idea que la locomotora
pudiese penetrar en el recinto de
una población consagrada al
servicio del movimiento marítimo
y del terrestre, y esto de modo
que pueda circular por las fábricas,
atravesar todas las manzanas,
acercarse a cada una de las casas y
hasta meterse en ellas para prestar
en todas partes sus inapreciables
servicios.”
Cerdà projecta un esquema
ferroviari que circumval·li el
centre històric i que connecti les
diferents estacions ferroviàries, i a
més fa la projecció d’una
combinació d’illes a l’Eixample on
el ferrocarril, que circula soterrat,
pot parar i carregar mercaderies
cada 250 m.

Replantejament del plànol de l’Eixample de Barcelona de 1863 amb els ferrocarrils transcendentals i 
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Cerdà va trobar l'escala de creixement urbà que pot generar expansió i fusió,
d'aquesta forma aconsegueix la construcció de la primera metròpolis.
La visió de futur de Cerdà, la idea de progrés, el positivisme i sobretot la visió
social, fan que la Barcelona d'avui sigui considerada com una de les millors ciutats
del món.
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