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Un eix amb història 
SANT MARTÍ RURAL 

La Gran Via és una via recent. Ildefons Cerdà la va dibuixar fins a tocar el Besòs, però el 
tram que ens ocupa, el de Sant Martí, entre les Glòries i el riu, no es va convertir en una 

realitat d’asfalt fins al 1970: calia una autopista ràpida d’entrada i sortida de la ciutat, una 
connexió entre les platges del Maresme i la ciutat, entre els empleats del desarrollismo i el 
600 i el cap de setmana. 

Abans hi havia hortes i camps i la funció de la Gran Via la feien altres camins que 
travessaven el pla de Barcelona pel vell municipi de Sant Martí de Provençals seguint 

l’orografia natural dels terrenys i el curs d’alguna sèquia. L’empremta d’aquells camins no ha 
quedat enterrada sota el nou urbanisme. El carrer de Pere IV, una irregularitat consentida 
dins l’Eixample de Cerdà, o el carrer del Clot i de la Sagrera (la carretera de Ribes), al voltant 

de la qual van créixer uns primers nuclis de població, són membres de ple dret del 
nomenclàtor de la ciutat del segle XXI. El carrer de Marià Aguiló, avui un carreró de vianants 

amb encant, ple de botigues, que convida a fer-hi passejades les tardes d’estiu i que s’omple 
de llums de Nadal a l’hivern, segueix la traça del camí que unia l’antic veïnat del Taulat amb 
el del Clot al voltant del qual va créixer durant el segle XIX el Poblenou, seguint una alineació 

diferent de la de l’Eixample de Cerdà que molts anys després continua donant alguns 
maldecaps als planificadors de la ciutat. 

És clar que durant el segle XI ningú anomenava aquestes vies Pere IV o carretera de Ribes. 
Tenien altres noms, recollits per Joan Morera el 1918 a les seves Notes per a la història de 

Sant Martí de Provençals (inèdit, Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí): la Via Romana 
entrava des del Vallès fins a Barcelona passant pel coll de Montcada i els camps de conreu de 
Sant Martí. Per entendre’ns: era l’avinguda Meridiana de l’època. 

La Via Francisca sortia segurament de l’antiga Via Romana un cop superat el coll de 
Montcada, però no baixava cap a Sant Martí, sinó que seguia pel coll de Finestrelles i 

travessava el territori del pla de Barcelona en direcció paral·lela al mar i a les muntanyes, 
deixant la ciutat a baix. Aquesta espècie de variant que evitava entrar a Barcelona seguia 
més o menys el que avui continua com a primer cinturó i travessera de Gràcia fins a les 

Corts. 
La Via Molinera era l’altre gran eix dels camps de Sant Martí de Provençals. Seguia el curs 

del rec Comtal, que abastia amb aigua del Besos la Barcelona medieval i els camps de fora de 
les muralles. La Via Molinera servia per comunicar els molins que hi havia al llarg del 
recorregut del rec. 

La Via Marina connectava l’antiga Via Romana cap al litoral i es dirigia paral·lela al mar fins 
a la parròquia de Santa Eulàlia del Camp, a l’entrada de Barcelona. 

Un cinquè eix comunicava el pla de Barcelona amb Horta travessant la Via Francisca, el 
Guinardó i el puig del Cogoll, a Collserola, per connectar amb la Via Romana del Vallès. 

Actualment les càmeres del servei de trànsit segueixen de prop l’estat de les vies i rondes 

més importants de la ciutat i ajuden a intervenir ràpidament davant de qualsevol incidència. 
Però en aquell temps els viatgers s’havien de conformar amb altres mètodes més 

rudimentaris. Una construcció militar situada al terme de Sant Martí de Provençals era la 
fortalesa que vigilava la Via Francisca i la Via Marina, i no precisament per controlar l’excés 
de velocitat, sinó altres perills més immediats. La fortalesa l’anomenaven oppido el 995 i 

fortitudine el 1087 i defensava també la petita agrupació de cases que hi havia a l’entorn de 
la Sagrera. 

En altres punts del municipi de Sant Martí de Provençals hi havia altres torres per a la 
defensa particular d’algunes masies durant el segle XI. Joan Morera cita la de la Torre Blanca 
de Provençals i una altra a la partida anomenada Parets Primes. 

No n’hi havia per a menys. D’invasions, n’hi ha hagut moltes, i Sant Martí de Provençals ha 
estat un dels punts preferits per assetjar la capital catalana. Els àrabs van remuntar el riu 

Besòs i les forces de Napoleó es van instal·lar als entorns de les masies de Sant Martí abans 
de prendre la ciutat. 

Els camins han estat sempre importants en la història de Sant Martí. Camins per on 

passava el comerç, camins que es dedicaven a l’agricultura, camins de ferro per on passaven 
els trens i la industrialització o autopistes que cal domesticar o enterrar, o les dues coses 

alhora. Fins i tot el nom d’aquest territori fa referència a camins. La denominació prové de 



l’edificació d’una petita capella en honor de Sant Martí de Tours, patró de les cavalleries, cap 
al segle X. La seva successora, que és l’actual església de Sant Martí, restauració de la que hi 

havia des del segle XV, té a la porta unes ferradures: el símbol d’aquest sant benefactor dels 
viatgers. 

L’església de Sant Martí, la rectoria i les tres masies que l’acompanyen formen un conjunt 
rural totalment sorprenent, una de les estampes amb més contrast que es poden trobar avui 
a la ciutat: en un dels costats del Pont del Treball, batejat d’aquesta manera perquè era el 

que feien servir per anar des de la Sagrera fins a les fàbriques tèxtils de Sant Martí, i al 
darrere d’aquestes construccions rurals hi ha els enormes blocs de pisos del barri de Sant 

Martí de Provençals. 
«Recorda que el temps passa camí de l’eternitat», diu el rellotge de sol de la rectoria, i ho 

continuarà dient als viatgers futurs del TGV que vulguin fer un tomb pels voltants de l’estació 

en la Barcelona del futur, recordant els orígens de la modernitat de la ciutat. 
 

El nom de «Provençals»: el pasturatge roman o la llegenda de Na Dolça de Provença 
La segona part del topònim Sant Martí de Provençals prové també del segle X. La primera 

constància escrita del nom «provençals» es troba en un pergamí de l’any 989 que descriu el 

que avui en diríem una transacció immobiliària entre l’abadessa del monestir de Sant Pere de 
les Puelles, Bonafilia, i uns propietaris del terme de Provintialis. Un any després, el nom 

tornava a aparèixer en la compravenda d’una casa de pagès. La venedora es deia Laurencia i 
els compradors eren els esposos Vives i Ermovigia, que així esdevenien propietaris d’un mas 

amb terres de vinya en el terme de Provençals, tal com recollia el 1918 Joan Morera després 
d’haver remenat a consciència diversos pergamins de la Corona d’Aragó. 

«Provintialis» és la denominació que els romans donaven als territoris que envoltaven les 

seves colònies i que feien servir per subministrar aliments a la ciutat: «agris provintialis», és 
a dir, els camps de la província (José Ángel Borlán, «La Verneda o Sant Martí de Provençals», 

El Pla de Barcelona i la seva història, Barcelona, La Magrana, 1984). 
Els camps provincials eren terrenys per al pasturatge públic, i l’evolució del nom va fer que 

al costat Besòs de la ciutat el territori prengués el nom de «Provençals», i el del sector 

Llobregat, el de «Provençana» (Joan Morera). I així, doncs, va continuar augmentant gràcies 
a la proximitat amb Barcelona, a l’emmurallament d’una ciutat que creixia en habitants i en 

necessitats però sempre encerclada dins de les seves muralles i, sobretot, a l’abundància 
d’aigua gràcies al rec Comtal i la resta de sistema de sèquies que el travessaven. Aquests 
mateixos elements són els que van afavorir la instal·lació de les primeres plantes d’indianes a 

finals del segle XVIII i la impressionant industrialització del segle XIX, en la seva immensa 
majoria indústries tèxtils (ram de l’aigua). 

També n’hi ha que han donat una explicació més romàntica i fantasiosa al terme 
«Provençals»; menys realista que la dels camps de pastures però una mica més suggestiva. 
Víctor Balaguer recull la llegenda de Na Dolça Provença, que havia de casar-se amb Ramon 

Berenguer III. El comte de Barcelona va donar als cavallers que acompanyaven la princesa 
uns terrenys al costat de la ciutat. Entre els cavallers hi havia un trobador molt ben plantat 

que tenia enamorada la princesa. Quan el festeig nocturn dels dos amants va ser descobert, 
Ramon Berenguer va fer matar el trobador i va fer servir el seu cor en un àpat. El cor de la 
princesa gairebé tampoc no va poder resistir la venjança del marit enganyat. 

Altres explicacions que s’han donat al llarg de la història com a origen del nom és que era 
el punt de partida dels barcelonins que anaven camí cap a la Provença i altres territoris de 

França, i també n’hi ha que atribueixen el terme a l’establiment d’un poblat d’immigrants 
procedent de les terres de la Provenca a les terres de Sant Martí que va arrelar durant el 
segle X. 

 
Memòria viva 

«Tot eren camps. I de totes aquestes masies i del territori que l’envoltaven en deien el 
Fondo de Sant Martí». El passat rural de Sant Martí no és gens remot. És ben fresc en la 
memòria personal d’Antonieta Guasch, que va passar els primers vint anys de la seva vida a 

la masia de Ca l’Arnó, una de les poques que s’han mantingut dempeus després de la gran 
transformació d’asfalt i ciment que va viure el territori martinenc durant la segona part del 

segle XX. «Recordo que els diumenges hi pujàvem en tartana i ens portaven pels camins fins 



al Camp de la Bota a banyar-nos amb tota la joventut», explica Antonieta Guasch. Els de Can 
Minyó, els de Can Canals, Can Pinyoni, els de la fàbrica Can Riera, els de tantes altres masies 

i cases de camp desaparegudes però que fins fa relativament poc temps conformaven un 
paisatge rural a les portes de Barcelona. 

La diversió, en aquella època, es basava en estones senzilles, en excursions per la zona. 
«Per divertir-nos, anàvem a la Figuera, una figuera molt gran que hi havia en un dels 
camins», recorda l’Antonieta. 

En aquell temps, els pagesos de les masies de Sant Martí no eren propietaris, sinó 
majoritàriament masovers. Així, el procés d’urbanització dels anys cinquanta, seixanta i 

setanta va ser especialment traumàtic. La majoria es van poder recol·locar en els pisos de 
promoció governamental que es van anar aixecant ràpidament i que van convertir aquella 
zona d’horta en els barris de la Verneda, Sant Martí i la Pau. D’altres van marxar cap a altres 

zones de Barcelona o de l’àrea metropolitana. El camp, l’horta, tot allò que havia caracteritzat 
Sant Martí fins a la industrialització, desapareixia definitivament amb la urbanització dels 

nous polígons residencials. 
Margarida Cruxens Colom és un altre testimoni d’aquell Sant Martí rural que no fa tant 

estenia els seus camps i les seves masies en els terrenys que ara travessa la Gran Via. Va 

viure a Can Cadena i a Can Riera: « Vivíem al camp i fèiem vida a la Sagrera, per comprar, 
per anar de passeig, per a tot. Era on anava al col·legi, i després, a treballar a Can Riera.» La 

llegenda diu que l’església es va aixecar sobre una altra església anterior, destruïda. 
«Per divertir-nos, anàvem al cinema de la Barraca de la Sagrera, que llavors es deia 

Imperial, o bé a Sant Andreu, i algunes vegades al centre de Barcelona. El tramvia l’havíem 
d’agafar a la Sagrera. Era el 51, que passava per la Meridiana. Ens omplíem de fang quan 
plovia. Al camí li dèiem el camí vell del Fondo de Sant Martí». Això era a tocar de la riera 

d’Horta, quan baixava descoberta. Actualment és la rambla de Prim, que baixa recta fins a la 
zona del Fòrum de les Cultures i el mar. 

«La vida de la gent de les masies era molt autosuficient. Era com un poble, fins i tot es 
casaven entre ells», recorda Margarida Cruxens. I continua dient: «A la fàbrica de Can Riera 
treballàvem el cotó. Allà hi anava gent de la Sagrera, de Santa Coloma. La fàbrica l’havien 

muntat els Del Río, i va tancar cap als anys seixanta. Fèiem més vida a la Sagrera. A casa, la 
meva mare era la dona del director, tots els fills venien a passar el diumenge a casa. Hi havia 

molta relació entre la gent de les masies del Fondo de Sant Martí. Fins que van venir les 
cases. N’hi havia alguna a la Gran Via. Van començar primer a fer el carrer de Guipúscoa. 
Recordo que estaven asfaltant aquella avinguda amb tot de panís al costat. Al final, aquella 

avinguda es va convertir en una autèntica autopista. Per travessar-la, calia recórrer unes 
quantes illes fins a trobar un pas. Can Riera era una fàbrica tèxtil que va anar a menys. 

Nosaltres ens vam quedar a la vegada sense casa i sense feina. Hi havia gent que venia de 
Parets del Vallès cada dia a treballar-hi. També tenia importància per a les fabriques de prop. 
A Can Riera hi treballaven de vuitanta a noranta treballadors. Va tancar abans de 1962. Van 

fer pisos al seu lloc. Només en queda l’arbre que hi havia a l’entrada de la fàbrica, un plàtan 
molt gran». 

En els últims anys, els pagesos de la zona van haver de conviure també amb el 
campament de la Perona, un dels últims nuclis de barraquisme de Barcelona. S’estenia a 
banda i banda del Pont del Treball, seguint la via del tren en el que avui és la Ronda de Sant 

Martí. Per un costat arribava al carrer d’Espronceda i per l’altre fins a la riera d’Horta, ara 
rambla de Prim. La convivència no era fàcil, segons recorda Margarida Cruxens: «El meu pare 

tenia un tros d’hort. Hi havia gent que baixava des de les barraques i li agafava el que havia 
conreat. Un cop els alls, un altre cop les cols. El de Can Rovira va sortir una vegada amb una 
escopeta de perdigons.» Les barraques les feien amb quatre fustes; de fet, hi vivien més d’un 

miler de persones, en unes condicions de vida degradades, i l’Administració franquista no feia 
res per eradicar-les. El barraquisme es desenvolupava en els territoris de frontera, en la 

difusa línia que separava el camp de la ciutat, i en aquells anys Sant Martí era precisament 
això, una frontera poc clara entre un urbanisme depredador i uns camps que anaven camí de 
desaparèixer. 

Als masovers que s’encarregaven d’aquestes masies els van desnonar. Els de Can Cadena 
van anar a viure al Clot i els de Can Planes a la Sagrera i a Sant Andreu. Van haver de 

marxar tots i, encara que van rebre una indemnització, van haver de deixar la seva forma de 



vida, van deixar de treballar i es van convertir en jubilats en la nova ciutat de ciment i 
formigó que s’estava desenvolupant sense mesura en el que havia estat el lloc on havien 

viscut. Els últims van ser els de Ca l’Arnó, van aguantar fins al final, era l’últim lloc en se 
celebraven festes d’abans: Sant Antoni Abad, Sant Martí, Sant Isidre... Portaven els seus 

productes al Mercat del Clot i al Mercat de Provençals. Per contra, la població de la Perona, en 
lloc de disminuir, va augmentar. Va servir de punt d’arribada d’altres barraquistes desallotjats 
d’altres campaments que hi havia a Barcelona i que van ser reagrupats en aquesta zona. 

Can Pinyoni (per on passava la riera d’Horta), Can Marsal, Ca l’Iglésies (on ara es troba el 
Pont d’Espronceda), Cal Mariné, al mateix camí de la rectoria, Can Cadena, Can Planes, Ca 

l’Arnó, Can Penya, Can Simó, Can Sabé, Can Canals, son noms que recorden els testimonis 
vius d’una època en els camps i l’horta dominaven el que ara és un laberint d’asfalt i formigó. 

L’any 1981, en plena represa democràtica i quan als pobles i als barris de Catalunya 

començava també la recuperació de la memòria i de dignificació del passat popular de la 
ciutat, la Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí va elaborar un itinerari cultural per 

les masies de Sant Martí. Aquell itinerari destaca per haver-se fixat per primer cop en el valor 
d’unes finques en aquells anys en desús, gastades pels anys, enmig de solars pocs atractius o 
envoltats de blocs de formigó, i en la recuperació d’uns antics camins que l’asfalt dels anys 

seixanta i setanta havia fet desaparèixer sense que ningú llavors els trobés a faltar. 
El president de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals i portaveu de la 

Plataforma Veïnal per a la Cobertura de la Gran Via, Manuel Martínez, també fa memòria 
sobre el passat del barri. I els seus records encara deixen veure els vestigis rurals d’aquell 

Sant Martí que estava a punt de massificar-se: «En la meva infantesa anàvem a banyar-nos 
al lloc conegut popularment al barri com a “fondo dels paletes", situat al costat d’una bòbila 
situada entre els carrers de Bofarull, de Felip II i d’Espronceda. En aquell lloc hi havia un 

refugi de la guerra, que era utilitzat com a campament de gitanos. Per jugar al futbol anàvem 
als "camps de la ferroviària", a la Sagrera davant de la Pegaso, en actualment hi ha unes 

instal·lacions esportives que mantenen el mateix nom. El meu germà treballava en una de les 
fàbriques del tèxtil que hi havia a Sant Martí. La meva mare m’enviava a portar el dinar al 
meu germà. Com que hi havia molts horts, em dedicava a posar brells per caçar ocells.» 

Era un paisatge d’horts i fabriques disperses: «Entre els carrers de Cantàbria i de 
Guipúscoa hi havia una fàbrica del ram de l’aigua, d’estampats i tints: SF Vila (Can Parsus). 

Hi vaig treballar prop de quinze anys. Estava envoltada d’hortes, i actualment hi ha una plaça 
que s’anomena Ram de l’Aigua i una residència per a gent gran. Els nois dels entorns de 
l’estació de la Sagrera anaven a treballar a l’estació a fer tasques de càrrega i descàrrega. 

Molts de nosaltres només teníem uns dotze anys i en alguns casos els nostres pares no 
sabien que érem allà en lloc d’anar al col·legi.» Eren altres temps. 

 
Un eix amb història 
EL PLA CERDÀ I LA GRAN VIA QUE NO VA PODER SER 

La Gran Via apareix per primer cop sobre el paper amb el projecte d’eixample de Barcelona 
d’Ildefons Cerdà. Ell va planificar una llarga quadrícula de carrers i avingudes sobre el pla que 

s’estenia fora de les muralles de Barcelona, amb una gran avinguda central, la Gran Via, i una 
altra que la creuava en forma diagonal, l’avinguda Diagonal. La cruïlla de totes dues 
configurava una gran plaça central de la nova ciutat, la plaça de les Glòries, en terrenys de 

Sant Martí de Provençals. 
El projecte de Cerdà es va anar desenvolupant des de finals del segle XIX i durant el segle 

XX amb retocs, dificultats i incompliments, i un d’ells era precisament aquella gran plaça 
central, ja que no es va acabar de definir mai com a tal, sinó com un lloc de frontera on 
acabava la Gran Via. Van fer falta la construcció de l’autopista el 1969 i la posterior 

semicobertura per convertir aquesta via en un carrer ciutadà més en el seu tram martinenc, 
entre les Glòries i el Besòs. 

Tot va començar el 31 de desembre de 1840. Aquell dia l’Ajuntament de Barcelona 
convocava un concurs d’idees per resoldre la següent pregunta: «Quins avantatges reportaria 
a Barcelona, i especialment a la seva indústria, la demolició de les muralles que encerclen la 

ciutat?» S’hi van presentar diversos intel·lectuals de la ciutat i va guanyar Pere Felip Monlau 
amb un treball titulat Abajo las murallas! 

Monlau era un metge progressista que en matèria de desenvolupament urbà bevia de les 



idees higienistes de Rousseau i Fourier. Però el crit contra les muralles no venia només dels 
sectors més progressistes de la burgesia urbana, que veia amb alarma com la gran 

aglomeració de gent dins de les fronteres de la ciutat medieval provocava greus problemes 
socials i sanitaris. També era una preocupació de la burgesia industrial, que volia disposar de 

més terreny per mantenir l’impuls productiu i convertir Barcelona en un centre d’intercanvi 
capaç de competir amb França i Anglaterra, i era també una preocupació dels treballadors, ja 
que les condicions de vida del proletariat dins el recinte emmurallat, cada cop més dens, eren 

precàries. 
El crit «Fora les muralles!» iniciat pel metge Monlau es va convertir així en un clam assumit 

per bona part de la intel·lectualitat de la ciutat, amb debats i polèmiques sobre la manera 
com s’havia de fer l’eixamplament de la ciutat als camps que s’estenien fora del recinte 
emmurallat i en terrenys dels municipis rurals existents entre el Besòs i el Llobregat, al pla de 

Barcelona. Així es va vèncer la resistència del Govern espanyol, que finalment ho va acceptar 
el 1854. El 24 d’agost d’aquell any s’autoritzava l’enderroc de les muralles de Barcelona. 

Quatre anys després, Ildefons Cerdà presentava el seu projecte d’urbanització i eixample de 
Barcelona. 

La Gran Via dissenyada per Cerdà era una llarga avinguda de trenta metres d’amplada que 

anava de punta a punta del seu eixample. Segons la seva importància dins la trama de la 
ciutat, Cerdà havia dissenyat uns carrers de vint metres i uns altres de trenta. La Gran Via, 

doncs, havia de ser una de les avingudes principals de la ciutat. Però en aquell moment no 
estava pensada com a enllaç amb els nuclis veïns ni existien la lògica metropolitana ni les 

greus qüestions de mobilitat a les quals va caldre donar sortida durant la segona meitat del 
segle XX. La Gran Via simplement moria en un gran parc verd situat al voltant del riu Besòs. 

Cerdà va defugir el model de ciutat concèntrica i va estendre sobre el pla de Barcelona una 

extensa quadrícula de carrers i avingudes rectes, amb illes ortogonals i igualitàries, que 
oblidaven els antics nuclis, especialment la preponderància de la ciutat medieval 

emmurallada, però també els nuclis dels antics municipis del pla de Barcelona, els quals 
encara conservaven els seus propis ajuntaments. Aquesta concepció moderna de l’eixample 
de Barcelona, pensant més en el futur de la ciutat que no pas responent a les realitats i els 

interessos econòmics i urbanístics immediats dels municipis existents, li va costar a Cerdà 
una forta controvèrsia amb els seus contemporanis. 

Un dels llocs afectats era Sant Martí de Provençals. Cerdà va obviar les antigues vies de 
comunicació que fins llavors havien actuat com a vertebradores del creixement urbà de Sant 
Martí. L’urbanista només va integrar dins el seu projecte el carrer de Marià Aguiló fins al seu 

encreuament teòric amb la Diagonal i un petit tram de la carretera de Mataró, avui carrer de 
Pere IV, des de Marià Aguiló fins a l’encreuament amb la Diagonal. Va ignorar la resta, 

deixant fora d’ordenació la major part del desenvolupament que havien experimentat els dos 
principals nuclis de Sant Martí en aquell moment, el Clot i el Poblenou, a remolc del ràpid 
procés d’industrialització del sector. 

Amb l’aprovació definitiva del projecte, el 1860, l’Ajuntament de Sant Martí es veia obligat 
a seguir les noves alineacions de carrer proposades per Cerdà i a supeditar qualsevol obra al 

permís que havia d’atorgar el Govern Civil, encarregat de vigilar el bon compliment del pla. 
Estava clar que no era un plat del gust de l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals i dels 
propietaris, que de sobte veien afectades les seves parcel·les i a precari els seus projectes 

immobiliaris. 
Hi havia un element afegit a això: el principal contrincant que havia tingut Cerdà a l’hora 

de defensar el seu eixample havia estat Antoni Rovira i Trias, l’arquitecte municipal de Sant 
Martí de Provençals. Rovira i Trias va ser l’autor d’un projecte d’eixample que responia a uns 
criteris contraris als de Cerdà i que era el preferit pels interessos econòmics i urbanístics de la 

burgesia barcelonina. Rovira i Trias, va dibuixar un plànol d’eixample que mantenia la vella 
ciutat medieval com a gran punt central al voltant del qual convergien els carrers, avingudes i 

rondes d’una ciutat d’esperit concèntric, que mantenia a més a més les alineacions de carrers 
i vies de comunicació dels nuclis dels pobles del pla. 

La proposta de Rovira i Trias era la que millor defensava els interessos locals immediats i 

va rebre el vist-i-plau de l’Ajuntament de Barcelona, però l’autoritat de l’Estat, que ja havia 
transigit en el seu moment acceptant que la ciutat eixamplés els seus límits fora de les 

muralles que la tancaven, va imposar la proposta de Cerdà, que, amb el temps, s’ha 



demostrat que és més positiva ja que permet més fàcilment la constitució de noves 
centralitats a la ciutat més enllà d’una saturada i col·lapsada Ciutat Vella. 

Així, es va donar el fet paradoxal que Antoni Rovira i Trias, com a arquitecte municipal de 
Sant Martí, es va veure obligat a aplicar i gestionar el Pla Cerdà al seu municipi, segons ha 

explicat l’historiador Francesc Caballé en els seus apunts sobre la historia de Sant Martí que 
hi ha a l’arxiu del districte. Per aquest motiu s’ha atribuït a Rovira i Trias una certa deixadesa 
a l’hora d’aplicar el pla del seu rival, ja que va permetre les irregularitats del traçat de 

l’eixample martinenc, com la consolidació de Pere IV o l’obertura de passatges amb l’antiga 
alineació, que no s’han començat a resoldre amb contundència fins a l’obertura de la Diagonal 

fins al mar i el desenvolupament del Pla 22@ a partir de l’any 2001. L’historiador Francesc 
Caballé, però, sosté la tesi que aquesta creença no es correspon amb la veritable actitud de 
Rovira i Trias, que va desenvolupar el Pla d’una forma més o menys escrupolosa amb l’esperit 

del projecte, mentre que el seu successor, Pere Falqués, a qui s’atribueix una actitud més 
favorable a Cerdà, va ser qui veritablement va posar entrebancs i va intentar per la via dels 

fets imposar importants retocs al Pla Cerdà. 
Sigui com sigui, l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals no estava gens content amb un 

pla d’eixample que tallava les vies de comunicació tradicional, sacrificava bona part de les 

construccions existents i convertia Sant Martí en un sector més de la gran ciutat, sense cap 
privilegi especial a l’hora de repartir-hi els equipaments. 

Així, el consistori de Sant Martí va encarregar el 1859 un informe a l’arquitecte Josep Simó 
Fontcuberta sobre el pla d’Ildefons Cerdà i el de Rovira i Trias, que resultava especialment 

crític amb Cerdà. Per començar, l’informe assenyalava que el pla d’Ildefons Cerdà només 
preveia dos equipaments per al municipi de Sant Martí: un hipòdrom i un cementiri. En canvi, 
Rovira i Trias afegia en el seu projecte una escola militar, una escola veterinària, una 

acadèmia de belles arts amb museus d’escultura i pintura, una escola industrial amb els seus 
museus, un hospital i casa de convalescència, una presó i un jardí botànic. La comparació, en 

l’informe de Simó Fontcuberta, era demolidora. Però no es quedava aquí. 
En l’aspecte de configuració urbana, el pla de Cerdà reunia aspectes massa negatius per a 

la realitat de Sant Martí: «Talla edificis i camins existents com la carretera general de França i 

la que va a Vic i Ripoll, destruint la major part de les fàbriques que donen vida avui a aquest 
districte municipal», escrivia Simó Fontcuberta. En canvi, el pla de Rovira i Trias «respecta les 

construccions actuals i la carretera de França que passa per Llacuna.» 
La visió de Cerdà de construir un eixample de la ciutat més enllà de la lògica dels municipis 

existents, en llocs considerats extremadament perifèrics i que a penes eren aprofitats per 

algunes indústries, en aquell moment deixava sense paraules el mateix Rovira i Trias: 
«Intentar edificar una ciutat allà on l’aigua està gairebé sortint a la superfície de la terra, on 

encara l’agricultura no ha pogut aprofitar tots els terrenys, on no fa molts anys que les calors 
eren el càstig dels qui la necessitat obligava a residir al costat de les indústries que s’allunyen 
de les poblacions, no sabem com qualificar-ho.» 

Cerdà havia dibuixat una Gran Via que a Sant Martí entrava en clara contradicció amb el 
que eren els principals eixos de comunicació i, per tant, també amb l’eix vertebrador per on 

anaven creixent els dos principals nuclis de població del municipi: la carretera de Mataró 
(avui Pere IV, eix del Poblenou) i la carretera de Ribes (avui carrer del Clot, i en el tram 
següent, carrer de la Sagrera). A mitjans del segle XIX, just abans que s’aprovés el Pla 

Cerdà, els nuclis del Poblenou i del Clot estaven en plena ebullició urbanística. De 1851 a just 
abans de l’aplicació del Pla d’Eixample (1856-1860), Francesc Caballé ha comptat cent 

cinquanta-nou expedients de nova construcció d’edificis d’habitatge i onze expedients de 
noves urbanitzacions. Així doncs, el Pla Cerdà arribava en un moment en què Sant Martí 
estava immers en un període de creixement en uns eixos i en unes alineacions que no 

coincidien amb l’eixample. El conflicte estava obert quan el 1800 va entrar en vigor el pla. 
L’Ajuntament de Sant Martí va lluitar des del principi per imposar el seu criteri i permetre 

les construccions seguint els eixos viaris tradicionals i sense malmetre els interessos 
particulars existents. Finalment, aconseguí que el governador civil, que exercia la màxima 
autoritat urbanística i supervisava el desenvolupament del pla de l’eixample, acceptés el 1862 

la construcció seguint la carretera antiga de Mataró, transgredint l’eixample de Cerdà. A 
canvi, els propietaris no podrien reclamar cap indemnització pels edificis que es construïssin 

fora de les alineacions oficials. 



La posició de l’Ajuntament, doncs, era clara: la trama d’eixample de Cerdà només es 
construiria allà on no entres en contradicció amb les vies existents ni amb les parcel·les i 

interessos particulars creats. A més, de seguida que va poder, l’Ajuntament va atribuir-se el 
poder d’atorgar permisos en zona d’eixample sense necessitat que el Govern Civil en donés el 

vist-i-plau, en un clar intent de gestionar de forma més laxa i desvirtuada el projecte de 
Cerdà. 

El 1864, amb l’entrada en vigor definitiva del seu pla, el mateix Cerdà va corregir alguns 

aspectes i va reconèixer la carretera de Mataró, ja bastant urbanitzada en el seu tram central 
al Poblenou, i va preveure en el seu encreuament amb l’avinguda Diagonal una important 

àrea central. Aquella àrea no ha vist la llum fins al 2006, data en què han començat les obres 
de construcció del nou Parc Central del Poblenou, dissenyat per un dels arquitectes de moda, 
el francès Jean Nouvel, autor també de la Torre Agbar. 

Quines conseqüències va tenir tot això per a la Gran Via? Era una via allunyada en aquell 
moment dels grans eixos de creixement dels dos principals nuclis de Sant Martí, els barris del 

Poblenou i del Clot, de manera que la seva urbanització com a eixample es veia molt 
allunyada en el temps. Això i la permissivitat municipal permetien que es fessin construccions 
dins el seu teòric traçat i que s’hi respectessin les existents sense que ningú tingués pressa 

per haver-les de traslladar. El diari El Vigilante denunciava una violació gravíssima del Pla 
d’Eixample amb l’aixecament d’un edifici a mig trajecte de la Gran Via (El Vigilante, 23 de 

novembre de 1877, recollit com la resta de cites en el treball de Francesc Caballé) ja amb un 
nou arquitecte municipal al càrrec de la gestió urbanística de Sant Martí, Pere Falqués, en 

substitució d’Antoni Rovira i Trias. 
Un altre cas era la fàbrica Torelló, aixecada seguint el curs del camí de la Verneda i situada 

just al mig del traçat teòric de la Gran Via, a l’alçada del que avui seria la cruïlla amb el carrer 

de Fluvià. Les fàbriques s’aixecaven en aquella perifèria agrícola amb una clàusula d’enderroc 
sense indemnització per a quan s’hagués de construir en un futur l’eixample de Cerdà. Un 

futur que llavors semblava molt llunyà; però, tot i així, aquestes fàbriques es construïen en 
precari, i això provocava que els industrials les aixequessin sense gaire qualitat constructiva. 
Així doncs, els propietaris de sòl que disposaven d’una extensió de terreny per posar-hi 

indústries no dubtaven a construir les naus de les fàbriques amb total independència de les 
alineacions dels carrers d’un eixample que es veia molt lluny. 

El cas de la fàbrica Torelló és simptomàtic: no va marxar fins als anys seixanta del segle 
XX, just quan ja semblava imminent la construcció de la Gran Via en el tram martinenc en la 
forma de gran autopista d’entrada i sortida de la ciutat. 

I és que aquelles construccions industrials aixecades a precari encara provoquen alguns 
maldecaps urbanístics a la ciutat de principis de segle XXI. Pere Falqués va retocar les 

previsions de Cerdà d’una gran plaça central a la cruïlla de la Diagonal i la carretera de 
Mataró i hi va permetre a precari i sense dret indemnitzador en cas d’enderroc la construcció i 
ampliació d’un conjunt industrial que seguia les alineacions de l’antic Poblenou, creant el pas-

satge del Marquès de Santa Isabel, promotor del projecte, en una illa que finalment va 
prendre el nom original de la família, previ a les ànsies aristocràtiques de la burgesia 

industrial catalana: Can Ricart. 
El Parc Central i la reurbanització del sector seguint els traçats de l’eixample no han arribat 

fins al 2006 i després d’una llarga polèmica sobre la conservació del recinte industrial. 

En altres casos també va passar que en illes on segons el plànol de Cerdà de 1859 s’havien 
de construir parcs s’hi va edificar durant els anys posteriors. Un dels parcs previstos es 

trobava entre els carrers de Lutxana i Badajoz i entre Almogàvers i Pallars, travessat per la 
carretera de Mataró. El 1879 ja hi havia dos edificis, perfectament alineats seguint la 
carretera de Mataró. 

La sensació de desordre constructiu, afavorit per la permissivitat municipal a les 
alineacions díscoles amb l’eixample i també pel boom econòmic i demogràfic d’un Poblenou 

en plena industrialització, va crear un clima favorable a la redacció d’un pla general de Sant 
Martí de Provençals que posés ordre i fixés les regles del joc. L’arquitecte municipal Pere 
Falqués va ser l’artífex d’un document que, en resum, reconeixia la majoria de construccions 

que hi havia i, en cas de conflicte entre camins i carrers existents i els projectats per 
l’eixample de Cerdà, donava carta de reconeixement als primers. En canvi, a les zones 

allunyades dels nuclis de població on no hi havia interessos constructius immediats, en bona 



part del terme municipal, Falqués reproduïa fil per randa les alineacions de Cerdà. Només era 
el dibuix teòric d’unes línies sobre camps de conreu que llavors es veien molt lluny de 

convertir-se algun dia en una zona urbana. I, de fet, molts trigarien gairebé un segle a ser 
efectivament urbanitzats com a carrers i amb edificis a banda i banda. 

Així, el Pla General de Sant Martí de 1879 sembla a primera vista una plasmació de 
l’eixample de Cerdà al municipi. Però, vist de prop, s’hi veuen els traçats de la carretera de 
Mataró, el Camí Antic de València, les obertures de les vies de ferrocarril que Cerdà no havia 

previst i els passatges i alineacions irregulars dels nuclis del Poblenou, el Clot i la Sagrera, on 
l’Ajuntament donava permís als propietaris a obrir petits passatges per obtenir així més front 

de façana i incrementar el rendiment edificatori del sòl. L’alta demanda d’habitatge obrer a la 
zona era la justificació d’aquestes actuacions. 

Tot aquest febril procés urbanitzador de Sant Martí de Provençals fins a finals del segle XIX 

es va realitzar bàsicament sota iniciativa privada, amb el creixement industrial i demogràfic 
com a motor urbanístic. Però l’actuació pública era més aviat escassa. Va ser la junta de 

Propietaris de la Dreta de l’Eixample de Barcelona la que va haver d’enviar un ofici a 
l’Ajuntament de Sant Martí, el febrer de 1884, per sol·licitar-li la confecció d’un plànol general 
d’urbanització de la zona que correspon a la Gran Via i la Diagonal, amb indicació dels límits 

de les propietats que travessaria la prolongació d’aquestes avingudes, les dues principals vies 
de Sant Martí segons el pla de Cerdà. Però l’Ajuntament no tenia pressa per construir 

aquestes vies. El 1890 encara hi havia notícies sobre la necessitat que els dos municipis, Sant 
Martí i Barcelona, es coordinessin per construir la Gran Via i la Diagonal (Las afueras de 

Barcelona, 27 d’abril de 1890). 
I van haver de passar uns quants anys més perquè el 1894 la Comissió d’Eixample aprovés 

l’obertura de la Gran Via fins al carrer de Sant Joan de Malta (La Consecuencia, 14 d’octubre 

de 1894). Les obres no van començar fins al 1896, segons explica Francesc Caballé. 
El projecte de la Diagonal encara estava més verd. Va quedar apartat, i en el moment que 

Sant Martí va ser annexionat a Barcelona, el 1897, cap de les vies d’eixample no connectava 
directament els dos municipis, només el carrer del Doctor Trueta, obstruït a Barcelona pels 
quarters de Roger de Llúria i Jaume I. 

Poc abans de l’annexió, Sant Martí va fer un últim intent de legalitzar del tot les 
modificacions al Pla Cerdà ja apuntades en el pla general de Falqués. El 1892 l’arquitecte 

municipal, que llavors era Durant i Ventura, justificava les modificacions al Pla Cerdà per la 
«necessitat de deixar grans illes per a construccions industrials d’importància existents unes i 
de probable establiment unes altres, així com la necessitat de subdividir la propietat buscant 

el major aprofitament del terreny en els nuclis de població antiga, ja que les necessitats dels 
seus habitants i els mitjans que tenen (ja que en la seva majoria han estat sempre obrers) no 

estaven en relació amb la grandiositat i faust de l’amplitud dels carrers i illes per Cerdà 
projectades.» (recollit per Francesc Caballé). 

Un bon resum, aquestes paraules de l’arquitecte municipal, per definir les dificultats que va 

tenir el Pla Cerdà a l’hora de ser aplicat a Sant Martí en el seu moment de màxim creixement, 
durant l’últim terç del segle XIX (entre altres, el projecte de la Gran Via com a gran eix de 

comunicació d’una nova i gran ciutat europea). 
 

Un eix amb història 

EL MANCHESTER CATALÀ 
Sant Martí era la gran extensió agrícola que a llevant de Barcelona alimentava la ciutat 

medieval. Però aquesta mateixa situació de veïnatge a la ciutat també la va convertir a finals 
del XVIII i durant tot el segle XIX en el graner industrial d’una ciutat que ja no en tenia prou 
amb els tallers de dins de la ciutat emmurallada. Les primeres indústries s’hi van instal·lar al 

segle XVIII gràcies a la gran extensió de terreny, l’abundància de l’aigua i el baix preu del sòl 
que oferia Sant Martí als nous industrials del tèxtil. l’any 1808 Sant Martí ja comptava amb 

seixanta-quatre dels vuitanta-nou prats d’indianes que hi havia al conjunt del pla de 
Barcelona. El futur Manchester català s’estava creant. 

Aquests prats d’indianes feien el treball previ a l’estampació de les teles: havien de ser 

humitejades i esteses al sol durant moltes setmanes per blanquejar-les, cosa que requeria 
molt d’espai i aigua abundant. Cap al 1820 els prats d’indianes es van començar a convertir 

en fàbriques on es filava, es teixia i s’aprestava la tela. La Revolució Industrial ja havia 



arribat a Catalunya, i Sant Martí de Provençals va esdevenir un punt de concentració 
industrial similar a les àrees industrials de Manchester, Berlín o París. 

Amb les fàbriques es van anar aixecant més endavant els nuclis d’habitatges per als 
obrers, primer al costat del cementiri que la ciutat havia posat als afores, aprofitant els eixos 

dels camins tradicionals, i en pocs anys es va crear tota una ciutat nova sorgida del no-res. El 
van començar a anomenar Poblenou. 

També a mitjans del XIX, i seguint les necessitats de la industria, va aparèixer el 

ferrocarril. El 1848 es va inaugurar la primera línia de ferrocarril de l’Estat, entre Barcelona i 
Mataró, construïda amb capital anglès i gràcies a la iniciativa de l’industrial mataroní Miquel 

Biada. Al cap de dues dècades dues línies més travessaven Sant Martí, una cap a Granollers i 
una altra cap a Sabadell i Terrassa. Aquestes línies van ser clau per a la futura configuració 
urbana de Barcelona: una d’elles va donar lloc a l’avinguda Meridiana, un cop es van cobrir 

les vies, i l’altra va separar durant un segle la Sagrera de la resta de Sant Martí i va posar 
una frontera física amb Sant Andreu, fins que, aprofitant l’arribada de l’alta velocitat, les 

administracions han decidit tapar aquest corredor ferroviari. 
Cap al 1880 Barcelona produïa el 60% dels productes industrials de l’Estat. I, dins de 

Barcelona, era Sant Martí, llavors encara un municipi independent a punt de deixar de ser-ho 

(el 1897 es va annexionar a Barcelona), el que concentrava gran part d’aquesta activitat 
fabril. 

Les fàbriques no solament formaven part del paisatge ni tampoc no constituïen solament 
les grans xifres i estadístiques de creixement econòmic de Barcelona, sinó que sobretot 

significaven treball i condicions de vida duríssimes, que només a força de vagues i lluites es 
van anar millorant durant el segle XIX i al llarg del segle XX. 

Aquell desenvolupament industrial ha estat considerat històricament com un racó dels mals 

endreços de la ciutat, oblidant que gràcies a aquelles fàbriques i a la riquesa que generaven 
la ciutat de Barcelona va poder pagar l’impressionant creixement urbanístic que va significar 

l’eixample. Amb els diners que generaven aquelles fàbriques i el treball que s’hi feia a dins, la 
burgesia barcelonina va poder pagar arquitectes com Antoni Gaudí que van omplir de fantasia 
el passeig de Gràcia i els nous parcs de la ciutat de finals del XIX, i el conjunt d’artistes 

modernistes que van posar la ciutat al capdavant de la innovació europea. Barcelona encara 
viu avui d’aquell esclat urbà, econòmic i artístic, que no s’entendria si no miréssim cap a Sant 

Martí i el seu Poblenou industrial. 
La primera gran millora que va poder fer Barcelona després del règim franquista, aprofitant 

l’impuls dels Jocs Olímpics de 1992, va ser començar a retirar d’aquest «racó dels mals 

endreços» les indústries del front marítim, moltes d’elles ja obsoletes, i crear primer la Vila 
Olímpica i després, el 2004, arribar al Besòs amb el Fòrum de les Cultures. Amb aquesta 

empenta al litoral, la renovació del vell sol industrial continua a l’interior del districte de Sant 
Martí amb el 22@. 

 

Pla per protegir antigues indústries 
La conversió del Poblenou industrial en un nou centre d’activitat econòmica a remolc del 

Pla 22@, aprovat el 2001, ha posat en crisi la permanència d’algunes fàbriques. Els grans 
monuments del passat industrial de Barcelona no han estat, per a alguns propietaris, més 
que un impediment per a l’aprofitament urbanístic dels solars gràcies als nous usos. La falta 

de protecció com a patrimoni arquitectònic —conseqüència del fet que l’arquitectura industrial 
no ha estat prou valorada en comparació amb els monuments gòtics, clàssics o modernistes 

que hi ha a la ciutat— no hi ha ajudat gens. 
El 22@ va començar a desenvolupar-se amb la voluntat d’arribar a acords puntuals amb 

els propietaris per tal de protegir determinats elements. Però alguns enderrocs imprevistos i 

la pressió popular en defensa del patrimoni industrial van fer decidir l’Ajuntament de 
Barcelona a aprovar un pla de protecció que inclou la preservació de 117 elements industrials 

del Poblenou. 
La fórmula legal utilitzada per l’Ajuntament de Barcelona per «blindar» aquests edificis i 

elements industrials i evitar que els propietaris els tirin a terra per aixecar-hi oficines i 

habitatges del 22@ ha estat la inclusió dins el catàleg de patrimoni arquitectònic de 
l’Ajuntament. El catàleg contempla diversos graus de protecció, i només sis fàbriques 

gaudeixen d’una protecció integral de bona part del conjunt fabril com a bé d’interès local: 



Can Ricart, La Escocesa, Ca l’Illa, Can Gil¡ Nou, la fàbrica Frigo i Indústries Waldés. Les altres 
només compten amb la protecció d’alguns elements concrets (façanes, l’estructura, altres 

detalls), per la qual cosa, en la majoria dels casos, el detall del que es conservarà i del que 
no resultarà de la negociació urbanística final entre l’Ajuntament i el promotor. 

La declaració d’aquests sis edificis com a béns culturals d’interès local no és automàtica. 
l’Ajuntament ha anunciat que ara n’inicia l’expedient, i serà la Generalitat qui en tindrà 
l’última paraula i els declararà també patrimoni cultural català. 

Per acabar, nou elements industrials es cataloguen amb el grau de protecció D. Això no 
n’evita l’enderroc el dia que el propietari vulgui construir una altra cosa, sinó que només 

obliga a fer un estudi documental abans de procedir a tirar a terra l’edifici. 
El pla de patrimoni inclou també la intenció de preservar durant la transformació 

urbanística que ha de viure el sector amb el Pla 22@ bona part de la trama viària tradicional 

del Poblenou, preexistent a l’eixample d’Ildefons Cerdà i que segueix un tramat diferent. Així, 
inclou divuit passatges i el carrer de Pere IV, l’antiga carretera de sortida de Barcelona al 

voltant de la qual es va anar construint el Poblenou primitiu durant el segle XIX. Els 
passatges son fruit de la parcel·lació petita de cases obreres dels inicis del barri del Poblenou 
i dels llocs de pas de carros que hi havia als recintes de les fàbriques del Poblenou. La inclusió 

de Pere IV i dels passatges en aquest pla no altera urbanísticament el Pla General 
Metropolità, que els reconeix, però és una declaració d’intencions que el referma per a 

actuacions futures. 
Així mateix, el Pla recull la intenció de crear un centre de cultura industrial a la fàbrica 

rehabilitada de Can Saladrigas, com a lloc d’estudi i divulgació del patrimoni industrial de la 
ciutat. 

 

Un eix amb història 
ELS ENLLAÇOS AMB LA GRAN CIUTAT 

Malgrat l’annexió dels municipis a Barcelona —Sant Martí el 1897, juntament amb la 
majoria d’altres pobles que envoltaven la ciutat—, aquests no estaven necessàriament 
entrellaçats entre ells, ni tampoc no estava del tot resolt el seu encaix en l’eixample 

projectat, que ja començava a ser una realitat a la part central. El 1903 Barcelona va 
convocar un concurs d’idees i el guanyador va ser León Jaussely, que proposava un model 

viari de diagonals i anelles de circumval·lació per a cada gran àrea de la ciutat i al mateix 
temps integrades en l’eixample de Cerdà. No era tan igualitari i utòpic com el Pla Cerdà, sinó 
que diferenciava les àrees industrials, de comerç i residencials, a més d’establir unes illes 

més grans per a les grans indústries, resoldre els xamfrans de la Diagonal i donar un paper 
preponderant al carrer de Llull com a eix de la zona industrial en creació. La Gran Via, en 

qualsevol cas, al pla de Jaussely mantenia la seva posició preponderant dins el tramat viari 
de la futura ciutat. 

Jaussely també contemplava una remota Ronda de Dalt, una de les anelles de 

circumval·lació previstes i que ell anomenava “l’anella rural”; la Zona Franca lligada a 
l’activitat del port, així com una gran plaça pública al final de la Diagonal davant del mar: el 

Fòrum. Aquest projecte no va poder veure la llum. El Govern Lerroux, de 1909 a 1915, el va 
aturar. 

Va ser necessari esperar fins al 1917 per veure un pla d’enllaços aprovat per l’Ajuntament 

de Barcelona, que, tanmateix, rebaixava les pretensions més ambicioses de Jaussely, com la 
xarxa de vials diagonals, però en recollia algunes de les idees més bàsiques. Tampoc no va 

tenir sort. L’urbanisme de la ciutat es desenvolupava sense presses per veure realitzada la 
trama Cerdà. Francesc Caballé recull una nota de l’Ajuntament de Barcelona que denega 
l’expropiació a uns propietaris que al·legaven que allà havia d’obrir-se la Diagonal fins al mar: 

«Des del punt de vista de les necessitats del trànsit, establiment de comunicacions i reducció 
de distàncies entre nuclis de població existents, d’una manera immediata no representa una 

millora necessària la urbanització de la zona a la qual pertany la propietat». Aquells terrenys 
sense valor reuneixen, el 2006, el nou parc d’oficines i hotels de luxe de la ciutat. 

Sense testimonis com aquest, hem de deduir que amb la Gran Via l’Ajuntament tampoc no 

s’hi afanyava pas. Més enllà dels camps ferroviaris de les Glòries només hi havia camps sense 
cap altre servei. La via de sortida de la ciutat era una altra que ja existia i funcionava des de 

feia molts anys: la carretera de Mataró, és a dir, el carrer de Pere IV 



Així doncs, aquests enllaços s’anaven improvisant segons les necessitats immediates dels 
processos de creixement de Sant Martí i de la resta de nuclis de la ciutat. El carrer 

d’Espronceda va ser un dels primers a obrir-se, per connectar la carretera de Ribes amb la 
carretera de Mataró. 

Sense valor real el Pla d’Enllaços, durant la República es va fer una altra proposta per 
completar la xarxa de vies de comunicacions de la ciutat. El Pla Macià de 1934 influït per les 
idees de Le Corbusier i del grup GATPAC, era «en realitat una revisió del Pla Cerdà que 

respon a les necessitats de la ciutat industrial (zonificació, espais verds, solució de la manca o 
de les deficiències de l’habitatge obrer), a les noves tècniques constructives (estructures 

d’acer i de formigó) i als nous avenços tecnològics en el camp de les comunicacions i dels 
transports (telèfon, ascensors, automòbils i avions)», escriu Albert Ferré a l’article «La 
contribució externa a la construcció de Barcelona», publicat a la revista Barcelona. Metròpolis 

Mediterrània, 62. Quant a la Gran Via, el Pla Macià la potenciava com el gran eix de la ciutat, 
i la dibuixava per primer cop des de més enllà de Montjuïc, cap al delta del Llobregat, en 

l’extrem de ponent. A canvi, deixava de donar importància a la Diagonal i en el tram de Sant 
Martí, entre les Glòries i el mar, la va eliminar. El Pla Macià, doncs, es basava en la 
zonificació, i a més de reservar l’àrea de llevant de la ciutat per a la indústria, va crear uns 

polígons d’habitatge obrer que trencaven amb l’abstracció igualitària de Cerdà. La seva 
previsió era convertir Barcelona en una ciutat de tres milions d’habitants. 

La dictadura franquista també va sentenciar a l’oblit el Pla Macià, que no va veure la llum. 
La ciutat va desenvolupar-se als anys quaranta i cinquanta sense resoldre eficientment les 

grans vies de comunicació ni els enllaços entre els diversos nuclis, fins llavors aïllats. Va ser 
el Pla Comarcal de 1953 el que va definir els grans eixos viaris que finalment es van anar 
desenvolupant sobre el terreny. Aquest pla ja tenia molt en compte la connexió més enllà 

dels límits municipals i la importància cabdal del vehicle privat i preveia uns «cinturons» de 
ronda que, en lloc d’enllaçar els nuclis de la ciutat, evitava precisament haver-los de 

travessar. Així mateix, la Gran Via ja hi apareixia com el principal eix de comunicació amb el 
llevant de l’àrea metropolitana i amb les platges del Maresme, com un dels eixos d’una xarxa 
radial d’autopistes que havien d’unir Barcelona amb les altres ciutats. Aquesta decisió 

condemnava la Gran Via, la Diagonal i la Meridiana a ser eixos d’accés ràpid i vies de pas de 
la ciutat. La Gran Via, a més, es convertia a Sant Martí en l’eix encara simbòlic d’un nou 

desenvolupament urbà afavorit per la forta onada immigratòria dels anys cinquanta i 
seixanta. L’autopista, construïda el 1969, seria després un greu problema per a la vida 
ciutadana en aquests barris. 

El Pla Comarcal de 1953 va preveure també una ronda litoral que finalment no es va poder 
desenvolupar. Aquella ronda litoral va néixer lligada a un pla urbanístic, el Pla de la Ribera, 

que va topar amb una forta oposició veïnal perquè condemnava els barris existents al 
Poblenou, que feia dècades que vivien d’esquenes al mar amb les indústries i la via fèrria com 
a obstacles, a continuar ara amb una autopista a l’altra banda de la qual es desenvoluparia 

un nou barri sense cap barrera entre la via i el mar. L’oposició veïnal finalment el va aturar. 
El 1992, quan la ronda Litoral per fi va veure la llum, es va fer amb trams soterrats o 

semisoterrats i sense crear, almenys d’una forma tan evident com al Pla de la Ribera, «barris 
de primera i de segona», seguint la línia de la costa gairebé arran del passeig Marítim. 

Aquest retard en la construcció de la ronda Litoral ha estat un problema afegit per a la 

Gran Via, que, com a única autopista d’entrada i sortida a llevant de la ciutat, ha hagut de 
patir una doble saturació entre el 1970 i 1992. 

Les grans previsions viàries del Pla Comarcal de 1953 no van ser qüestionades en la 
següent gran planificació de Barcelona, el Pla General Metropolità de 1976, el qual 
consolidava aquesta estructura viària i planificava sobretot l’aprofitament de les últimes 

reserves de sòl, la descongestió de les àrees urbanes més deprimides i la renovació de les 
zones industrials obsoletes. 

 
Per sota del nivell dels edificis 

Un dels elements més singulars de la construcció de l’autopista d’entrada a Barcelona per 

la Gran Via a finals dels anys seixanta fou la decisió de fer-la per sota del nivell dels laterals. 
Allò va obligar a posar-hi ponts perquè persones i vehicles poguessin creuar d’un costat a un 

altre, i va dificultar també la cruïlla dels col·lectors subterranis del nord de la ciutat cap al 



mar. A aquella decisió s’hi poden atribuir els fums, els sorolls, la fractura entre barris, llargs 
recorreguts a peu per poder passar a l’altra banda, el col·lector amb forma de sifó que 

obstaculitzava el pas normal de les aigües i provocava que el costat nord de la Gran Via 
tingués el major nivell freàtic de Barcelona. 

En canvi, la construcció de l’autopista en superfície hauria permès, uns anys després i un 
cop construïdes les rondes, una fàcil reconversió en una via urbana amb regulació 
semafòrica. És el que va passar amb l’avinguda Meridiana. Aquella grisa autopista 

desarrollista, creuada per incòmodes passarel·les de vianants, es va poder convertir a partir 
dels anys noranta en un carrer urbà, amb una gran capacitat de trànsit però amb voreres 

amples, cruïlles semafòriques i una divisió menys severa dels barris que creua. 
El moviment veïnal que integra la Plataforma Cívica per a la Cobertura de la Gran Via 

critica aquella decisió i creu que va servir per ocultar l’autopista i al mateix temps fomentar 

l’especulació urbanística. Manuel Martínez, portaveu de la Plataforma, opina que els dos 
costats de la Gran Via van servir per fer permutes de terreny amb constructors a qui es 

reclamava un solar per a zona verda i equipament en qualsevol altre punt de la ciutat i a 
canvi l’Ajuntament els cedia una alta edificabilitat davant d’aquella autopista per urbanitzar. 
Blocs amb més altura de la prevista originàriament o construïts on teòricament havia d’anar 

un carrer són fruit d’aquella política urbanística que va convertir la Gran Via entre les Glòries i 
Sant Adrià de Besos en el pati del darrere d’una ciutat amb greus mancances urbanístiques 

en molts barris. Per aquest motiu hi ha carrers que no tenen continuïtat a una banda i una 
altra de la Gran Via: Fluvià, Provençals, Puigcerdà, Agricultura, Treball, Maresme i Lope de 

Vega. El carrer d’Espronceda era un dels eixos històrics que aquesta política urbanística va 
escapçar a l’alçada de la Gran Via i la construcció del Pont d’Espronceda va ser un dels 
primers elements de la reforma de la Gran Via que es van celebrar, l’any 2005. 

 
Un eix amb història 

EL 600 I ELS CAPS DE SETMANA A LA PLATJA 
El 2 de juliol de 1969 a dos quarts de nou del vespre, la Guardia Urbana de Barcelona obria 

a la plaça de les Glòries els accessos cap a la calçada de la nova autopista Glòries-Badalona. 

Era la Gran Via de Cerdà, que per fi arribava fins al Besòs. Però ho feia d’una manera força 
diferent de la que havia imaginat l’urbanista barceloní. En lloc d’una avinguda ciutadana 

connectada a la ciutat, la Gran Via de llevant arribava en forma d’autopista, enfonsada 
respecte dels terrenys que l’envoltaven, travessant sense aturar-se els camps de conreus i els 
blocs i carrers que ja despuntaven clarament en els futurs barris de la Pau, Sant Martí de 

Provençals, la Verneda; 2,5 quilòmetres de calçada fins al Besòs per fer passar els cotxes del 
centre de la ciutat fins a Badalona, Montgat i les platges del Maresme. 

Una estona abans hi havia passat una comitiva oficial formada per un miler de vehicles que 
a aquelles alçades del vespre ja es trobava a Mataró, punt i final de la nova infraestructura. 
Al capdavant de la comitiva, acompanyant el ministre d’Obres Públiques, Federico Silva 

Muñoz, i l’alcalde de Barcelona, Josep Maria Porcioles, viatjava el comissari del Plan de 
Desarrollo del Govern franquista, Laureano López Rodó. Aquell dia també van inaugurar 

l’autopista que unia la Diagonal amb Molins de Re¡, evitant així la carretera que travessava 
cada municipi del Baix Llobregat. Les autopistes eren la nova fita del desarrollismo, una etapa 
econòmica i urbanística que va fer créixer la ciutat per la perifèria, però ho va fer amb una 

planificació curta de mires que al cap dels anys generaria una sèrie de problemes urbanístics i 
socials que els ajuntaments democràtics van haver de resoldre. Una autopista en plena zona 

urbana era un d’ells. 
L’autopista entre les Glòries i Badalona s’havia començat a construir l’1 d’abril de 1967, 

després que el ministeri expropiés les finques afectades: alguna finca rural i un parell de 

fabriques, Muntadas i Torelló, entre les Glòries i el Besòs. En total, per construir aquest tram 
d’autopista el ministeri es va haver de desembutxacar uns 200 milions de pessetes (1,2 

milions d’euros) en expropiacions. Si a això hi sumem el cost de fer l’autopista (500 milions 
de pessetes, 3 milions d’euros), l’enllaç de la plaça de les Glòries (33 milions de pessetes, uns 
200.000 euros), una xarxa subterrània de col·lectors (227 milions de pessetes, 1,3 milions 

d’euros), més els treballs de jardineria, enllumenat i obres complementàries, el cost total va 
ser de 1.190 milions de pessetes (7,15 milions d’€). 

Aquesta autopista que unia la plaça de les Glòries amb Badalona i feia 4.666 metres 



connectava amb el tram d’autopista Badalona-Montgat, que ja s’havia obert l’abril de l’any 
anterior, i amb el tram de peatge Montgat-Mataró, inaugurat també aquell 2 de juliol de 

1969. 
El tram barceloní feia 2,5 quilòmetres. Començava a la plaça de les Glòries, on enllaçava 

amb l’Eixample amb dos ramals que venien de la Diagonal i des de la Gran Via i que 
enllaçaven amb l’inici de l’autopista, situat a l’alçada dels carrers de la Llacuna i de Sant Joan 
de Malta. Aquests ramals eren elevats per sobre de la línia de ferrocarril que creuava la plaça 

de les Glòries, mentre que un altre enllaç en semicercle conduïa cap a l’avinguda Meridiana, 
llavors l’altra gran avinguda d’entrada i sortida de la Barcelona desarrollista. Aquesta 

configuració de la plaça de les Glòries era provisional, segons explicaven llavors els tècnics 
del Ministeri de la Informació que publicava el diari La Vanguardia el dia anterior a la 
inauguració. Tot i això, la configuració va ser la mateixa fins als Jocs Olímpics, quan es va 

construir un nou enllaç viari elevat amb zona verda i giratori en la superfície. El 2004 
l’Ajuntament va decidir tornar a dissenyar un nou enllaç, aquest cop subterrani. I en això 

treballen els tècnics municipals en el moment d’editar-se aquest llibre. 
De Llacuna i Sant Joan de Malta fins a arribar al terme de Sant Adrià es desplegava 

l’autopista amb una plataforma deprimida respecte del terreny, amb tres carrils per cada 

sentit, una mitjana central de separació i talussos enjardinats als costats. Ningú no va 
preveure llavors mesures correctores del soroll dels vehicles, tot i que entre 1967 i 1969, els 

anys de la construcció de l’autopista, es va desenvolupar la urbanització de carrers i van 
aparèixer els blocs que ja configuraven clarament els futurs barris de Sant Martí. 

L’autopista la creuaven per dalt els carrers de Bilbao, Bac de Roda, Selva de Mar, Cantàbria 
i Prim, i el carrer d’Argentina ja al terme de Sant Adrià, amb ponts situats a uns 500 metres 
de distància l’un de l’altre. Ja en aquell moment es veia que això seria insuficient per 

connectar els barris que s’estaven formant a banda i banda de l’autopista. «Segons se’ns 
informa, s’ha previst per a més endavant la construcció de passarel·les per a vianants en 

punts intermedis d’aquells passos superiors», escrivia el cronista de La Vanguardia l’1 de 
juliol de 1969. «Ens imaginem que seran una cosa així com les passarel·les instal·lades a la 
Meridiana», aventurava a continuació. 

Mai no es van fer aquelles passarel·les de vianants i els veïns de la zona en van veure 
obligats a fer recorreguts de centenars de metres només per passar a l’altra banda. O es van 

acostumar, simplement, a fer vida en un costat i ignorar, si els era possible, el barri de l’altre 
extrem de l’autopista. S’ha hagut d’esperar al projecte de semicobertura del 2006 per veure 
dempeus les passarel·les de vianants i algun pont addicional pensat també per al trànsit, com 

el d’Espronceda. 
Després del tram barceloní, l’autopista creuava a continuació el riu Besòs mitjançant un 

viaducte elevat que travessava per dalt Sant Adrià i Badalona fins a enllaçar amb el tram 
Badalona-Montgat, també elevat. Mentre que Barcelona ha patit aquesta autopista durant 
dècades com una cicatriu enfonsada al mig dels nous barris, Sant Adrià i Badalona han hagut 

de conviure amb una autopista elevada que també ha comportat uns altres tipus de 
maldecaps urbanístics. 

Un cop a Montgat, l’autopista es convertia en una via de peatge fins a Mataró, la primera 
de l’Estat. Igual que el primer ferrocarril havia unit el 1848 Barcelona i Mataró passant per 
Sant Martí, provocant-hi una ferida urbanística important però també afavorint el 

desenvolupament industrial més important del sud d’Europa, la primera autopista havia de 
ser, segons les cròniques del moment, el primer esglaó per a un nou pas endavant de la 

ciutat i per al desenvolupament d’una nova lògica metropolitana. 
 

Cues des del primer dia 

La crònica de l’acte inaugural, que es va fer el 2 de juliol de 1969 diu que la comitiva es va 
trobar a l’alçada de Prim amb els responsables del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). 

Amb ells hi havia el delegat d’Educació Física i Esports del règim, Joan Antoni Samaranch. La 
comitiva es va aturar per contemplar els cotxes d’època que el RACC hi havia portat. 

I és que aquells eren anys de culte al cotxe, el símbol del desenvolupament econòmic 

iniciat la dècada anterior després d’anys de postguerra i autarquia econòmica, també el 
símbol de l’èxit personal, de la nova classe mitjana, del consum a l’abast de tothom, dels 

caps de setmana de platja i els estius a l’apartament. 



Però l’autopista de la Gran Via de llevant arribava tard per a les necessitats de la ciutat. 
Durant la dècada dels seixanta havia crescut espectacularment el nombre de vehicles. Era 

el boom del Seat 600, quan tenir cotxe era símbol d’haver arribat al nivell de vida europeu. 
Amb el cotxe van canviar també els costums quotidians de les famílies; les distàncies eren 

més curtes i anar a passar el cap de setmana fora de la gran ciutat ja no era quelcom 
reservat als rics, sinó a l’abast de tothom. De la mateixa manera, com apunta Manel 
Villalante, director de Transports i Circulació de l’Ajuntament entre 1991 i 1998 en un article 

recent, el transport públic es considerava llavors el vehicle de les classes desfavorides, fins al 
punt de ser un dels factors que van incidir en la desaparició del tramvia de Barcelona el 

mateix any 1969: tothom tenia cotxe, i la ciutat es dedicava aleshores a obrir més carrers i 
avingudes més amples perquè hi circulessin massivament. 

Era ja tanta la motorització de la societat catalana, que recórrer un cap de setmana la 

distància entre Barcelona i Lloret de Mar podia significar un suplici de tres hores i mitja de 
durada des del carrer de Guipúscoa, convertit llavors en la via de sortida de la ciutat: calia 

passar pel pont sobre el Besòs, travessar Badalona per dins i continuar per la carretera N-II, 
ple de travessies urbanes i punts negres al llarg de la comarca del Maresme. Igualment, els 
dies feiners els accessos als nous centres industrials del Vallès i del Baix Llobregat eren un 

autèntic viacrucis d’antigues carreteres que passaven pels centres de les poblacions. 
L’autopista Glòries-Badalona formava part del Pla d’Accessos dins del pla de carreteres Redia, 

part fonamental de la política desarrollista del règim de Franco un cop assolida la seva 
homologació política internacional gràcies als acords amb els Estats Units. El Pla Redia havia 

estat dissenyat pel Govern espanyol a finals dels anys cinquanta i va començar a donar fruits 
sobre el terreny una dècada després. 

Però aquells accessos van néixer petits. El dimarts 8 de juliol, després del primer cap de 

setmana amb la nova autopista, la crònica de La Vanguardia destacava: «Dues hores per 
cobrir vint-i-nou quilòmetres».[...] «Des de les sis del matí de diumenge va començar 

l’afluència de vehicles a l’autopista que comença a la plaça de les Glòries, a la sortida de 
Barcelona. Les primeres hores va tenir una circulació gairebé ideal. Els matiners van gaudir 
d’aquesta nova via i, si van tenir el caprici o la necessitat de passar per l’autopista de peatge, 

Montgat-Mataró, el viatge els devia resultar força plaent. Però a mesura que avançava el dia, 
la cosa es va anar complicant. Una massa, cada cop més compacta, d’automobilistes anava 

desfilant per l’autopista. Es van situar cons a la N-II des de dalt de Montgat fins a trobar els 
tres carrils camí del Masnou, que a la tarda van ser permutats per donar major capacitat de 
circulació.» [...] «Vam tenir l’ocasió de comprovar que va haver-hi persones que van trigar 

cap a dues hores per cobrir els vint-i-nou quilòmetres que separen Barcelona de Mataró.» 
El col·lapse no havia fet més que començar. La millora de les comunicacions va accelerar el 

procés d’expansió de Barcelona cap a la regió metropolitana, no només amb l’oci de cap de 
setmana, sinó estenent també activitat i població. El Masnou tenia l’any 1960 6.091 
habitants, el 1981 en tenia 14.522 i el 1996 ja arribava a 20.387 habitants. Premià de Mar va 

passar també de 5.515 habitants el 1960 a 24.420 habitants el 1996. En canvi, les poblacions 
que van quedar més enllà de Mataró, sense autopista, van tenir un creixement també 

important però sense arribar a multiplicar per quatre o per cinc la població: Arenys de Mar va 
passar de 6.665 habitants el 1960 a 11.827 el 1996, i Caldes d’Estrac, en el mateix període, 
va anar de 1.038 a 1.751 habitants. 

Que la nova autopista de la Gran Via feia curt ja es veia, doncs, des del primer dia. 
L’editorial de La Vanguardia del 3 de juliol de 1969, l’endemà de la inauguració, deia: «El 

barceloní ha patit durant gairebé un decenni els problemes i incomoditats més angoixants 
amb unes carreteres estretes, incapaces i desbordades. Encara ahir, per al viatger que 
s’apropava a la Ciutat Comtal des de les ribes del riu Tordera, el camí va ser un calvari farcit 

de camions, lent, fatigós. Les llargues caravanes s’hi prolongaven 30 quilòmetres. La ciutat 
tenia allunyades les seves entrades fins a distàncies increïbles. És més: va arribar un moment 

greu, fa precisament quatre anys [1965], en què Barcelona va témer, com a sinistra 
premonició, quedar aïllada de la resta de la comarca en les seves comunicacions terrestres 
per carretera. [...] El pont sobre el Besòs, la cruïlla de Badalona, el pas a nivell de Sant Feliu 

de Llobregat eren tanques insalvables, murs impenetrables que obligaven la circulació 
industrial i turística a suprimir els viatges que no fossin absolutament vitals i inajornables. Els 

milers de vehicles, calculats en cinquanta mil d’intensitat mitjana diària, concentrats a les 



boques dels accessos, col·lapsaven qualsevol intent de penetració. Llavors, senzillament, es 
va arribar al límit. I avui volem recordar-ho per a valoració de l’esforç realitzat.» 

I quedaven obres pendents: «La Via Favència, el cinturó del Litoral, tots dos al terme 
municipal de Barcelona i bàsics per a la gran projecció internacional que es preveu a la zona 

portuària», continuava l’editorial. De fet, aquella Gran Via de llevant, que en realitat no era 
més que una autopista que s’incrustava dins de la ciutat, ja preveia el 1969 un futur enllaç 
amb la ronda Litoral. La ronda no va arribar fins a l’impuls dels Jocs Olímpics del 1992, vint 

anys després, durant un període en què l’assentament de la immigració i la represa 
democràtica van canviar profundament la ciutat i, concretament, tot el que passava a banda i 

banda de la Gran Via. 
Una de les persones que van viure de prop la construcció és Josep Cerdà Tosas, que va ser 

cap de les obres d’enjardinament del tram de l’autopista a la Gran Via. Durant gairebé 

quaranta anys, aquell enjardinament (renovat als vuitanta amb gespa un cop els sistemes de 
reg van facilitar-ho) ha estat a la vista dels conductors que entraven i sortien de la ciutat per 

la Gran Via. Fins ara. Però ell no s’ho mira amb nostàlgia. «En aquella època es feia pensant 
en el conductor. Ara s’ha reformat tot el disseny i s’està enjardinant pensant que seran els 
veïns i els vianants els que en gaudiran», explica Cerdà. 

Sí que recorda amb afecte aquella obra, amb una plantació que va durar tres mesos 
després dels moviments de terra, a corre-cuita per arribar a temps a la inauguració, ell com a 

responsable d’obra per part de Cubiertas y Tejados. Aquella empresa es va unir uns anys 
després amb Entrecanales per crear la constructora NECSO, que és una de les adjudicatàries 

del projecte de reforma i semicobertura. «En aquells temps havíem de treballar amb presses, 
però no teníem els mitjans tècnics que hi ha ara, ni per fer els moviments de terra, que en 
molts casos s’havien de fer a mà, ni per al reg, que llavors es feia amb mànegues i amb un 

camió cisterna que circulava per la vora de l’autopista. La tecnologia dels aspersors actuals 
no la teníem.» 

En aquell primer enjardinament es va posar una planta mediterrània adaptada al clima i 
que no necessitava reg, no tant per qüestions ambientals d’estalvi d’aigua, com per un simple 
càlcul econòmic. En total, l’enjardinament d’aquell tram d’autopista era l’equivalent a un parc 

de sis hectàrees, com sis illes de l’Eixample. 
Eren els finals de la dècada dels seixanta, però entre el grup d’obrers que treballaven amb 

Cerdà hi havia també treballadors marroquins, que es van avançar unes dècades a la gran 
onada immigratòria dels anys noranta, i dos mil treballadors d’ètnia gitana que vivien a la 
zona i van aprofitar la monumental obra de l’autopista. «Hi havia molt bona sintonia entre 

tothom», explica Cerdà. Com en totes les grans obres, van viure tota mena d’anècdotes. Els 
últims dies van haver de córrer molt, com sol passar, i aprofitar també les nits. Un Seat 600 

d’un dels enginyers amb els llums encesos i mirant cap als talussos va servir per il·luminar els 
treballs. Finalment, van arribar a temps a una inauguració entre ministres del règim amb les 
plantes a punt i amb tota una ciutat esperant posar a prova aquella nova autopista, aquella 

meravella de cotxes i ciment que l’acostava a Europa. 
 

Un eix amb història 
LA REPRESA DEMOCRÀTICA 

Des de finals dels anys seixanta i durant els anys setanta el territori de Sant Martí va viure 

una transformació espectacular en aquells punts que encara estaven per esprémer, amb 
l’aixecament dels murs de ciment que, seguint l’eix de la Gran Via, van acabar configurant un 

seguit de barris d’alta densitat i pocs espais públics i equipaments, pensats per solucionar la 
urgència de la necessitat de nous habitatges per a les onades immigratòries més que no pas 
seguint criteris urbanístics d’equilibri i funcionalitat. 

Durant la discussió de l’actual projecte de semicobertura de la Gran Via s’ha produït una 
certa polèmica sobre què va ser abans, si els pisos o l’autopista. Els contraris a la cobertura 

han tret valor a la demanda veïnal afirmant que quan es va obrir la Gran Via de llevant 
gairebé no hi havia blocs a banda i banda, i que la immensa majoria de veïns hi van anar a 
viure sabent que allà hi havia una autopista ja en funcionament. El mateix pla de carreteres 

de la Generalitat republicana, de 1934, el primer que es va fer quan els vehicles a penes eren 
un luxe dels més ben situats socialment, ja preveia una via ample entre Barcelona, Mataró, 

Malgrat i Girona que sortia per la Gran Via. 



En canvi, els veïns favorables a la cobertura de l’autopista al·leguen que entre 1964 i 1966 
ja s’hi havien aixecat els blocs del barri de la Pau, amb 2.500 pisos repartits per l’Obra 

Sindical del Hogar, i que abans ja s’havien construït els 692 pisos del barri de la Verneda 
Vella, avui Via Trajana, entre el 1953 i 1955, encaixonat entre fàbriques i a tocar de la 

flamant planta de la Coca-Cola, oberta al capdavall del carrer de Guipúscoa el 1965. Així 
mateix, afirmen que eren anteriors a l’autopista els primers blocs aixecats per La Caixa de 
Pensions als anys cinquanta. El polígon es va inaugurar oficialment el 1958 i la mateixa 

autopista ja es va fer preveient la densa zona urbana que s’hi havia de conformar, amb la 
construcció d’un pont cada cinc-cents metres per tal de comunicar els barris que quedarien 

situats a banda i banda. 
I, més enllà d’exemples concrets, resulta que tant l’autopista com els polígons residencials 

aixecats al seu pas es van preveure ja en el mateix document, el Pla Comarcal de 1953, que 

va donar llum verda a la construcció de l’una i els altres en el sector de llevant de la ciutat, 
amb tota la seva trama urbana de carrers encara per construir. Aquells polígons residencials i 

aquells nous carrers, tot i que seguien les línies planificades per Ildefons Cerdà, es van fer 
sense respectar la trama urbana i el clàssic xamfrà d’eixample, fet que va convertir aquells 
barris en els més densos i desordenats de Barcelona, amb alçades superiors a les d’altres 

zones de la ciutat aixecades en moments urbanístics més propicis. 
Així, doncs, tot, els nous barris i l’autopista, es van planificar a l’inici del desarrollismo 

sense tenir en compte la difícil convivència que tindrien i deixant per a les generacions 
següents una situació quasi impossible de solucionar. 

Aquest és el panorama que a principis dels anys vuitanta es van trobar els primers 
ajuntaments de la represa democràtica. Barris nous i densos habitats de manera homogènia 
per famílies obreres, sense prou equipaments, escoles ni llars d’infants, sense gairebé zones 

verdes ni places públiques, mal comunicats en transport públic amb la resta de la ciutat, 
dividits per una cicatriu fumejant i sorollosa que era l’autopista, envoltats de bosses de 

pobresa extrema com les barraques de la Perona, que arran de la línia de tren ocupaven tota 
l’actual ronda de Sant Martí, i tot això adobat amb una elevada taxa d’atur i de fracàs escolar 
i amb els pitjors anys de les drogues dures, especialment l’heroïna, una plaga que es va 

estendre amb un sadisme especial entre els barris més perifèrics i els joves de les famílies 
econòmicament més febles, creant bosses de marginació, petita delinqüència i mort avui 

feliçment superades. 
Així, abans de resoldre problemes d’infraestructura o qualitat de vida més superflus, els 

primers ajuntaments es van haver de dedicar a crear una xarxa de serveis socials abans 

inexistent, buscar espai per a escoles i llars d’infants, aprofitant els baixos dels blocs de pisos 
si no hi havia més remei, i salvar alguns solars de l’especulació immobiliària per aixecar 

centres de salut o bé zones esportives que oferissin un oci alternatiu als joves desocupats. 
Un informe sobre el barri de la Pau realitzat pel centre de Serveis Socials Sant Martí de 

Provençals de l’any 1982 fixava la delinqüència, l’atur, la drogoaddicció i el fracàs escolar com 

les màximes preocupacions citades per les entitats i els veïns del barri. L’informe descrivia un 
entorn en què grups juvenils, sovint de pas, provocaven episodis de petita delinqüència, amb 

xeringues i drogoaddicció a les places i amb un problema seriós de desocupació laboral i 
manca d’activitats de lleure; una situació que podria ser la de tants altres barris perifèrics de 
la Catalunya de principis dels anys vuitanta. Com a conclusió, l’informe recomanava 

«educadors de carrer per treballar amb els grups de joves i adolescents que es troben en una 
situació de desocupació»; la creació d’un centre de planificació familiar i psicoprofilaxi al barri 

i de locals de trobada per a les entitats, els joves i la gent gran; més professors per a l’escola 
d’adults, personal d’atenció domiciliaria, activitats esportives i socials per als joves, i 
l’ampliació de l’equip psicosocial de l’ambulatori. 

Aquesta era la situació de la Pau i de tants altres barris a banda i banda de la Gran Via, 
barris aixecats durant el desarrollismo franquista, en els quals els primers governs municipals 

de la democràcia van haver de posar per davant les polítiques socials i d’equipaments abans 
que les de grans infraestructures. 

 

Un eix amb història 
LA PERONA 

En un turó dalt de la via del tren, entre els barris de la Sagrera i Sant Martí, seguint una 



línia recta entre el Pont d’Espronceda i la riera d’Horta, amb el Pont del Treball enmig, hi ha la 
Ronda de Sant Martí, lloc on l’any 1947 es va assentar el major nombre de barraques de 

Barcelona. A la dècada dels anys cinquanta i seixanta del segle passat aquesta zona ja 
s’havia transformat en un barri conegut popularment amb el nom de la Perona, amb unes 

característiques similars a les dels barris de Montjuïc, Somorrostro i Camp de la Bota i altres 
punts de l’àrea metropolitana a conseqüència de l’arribada massiva d’immigrants. A finals 
dels anys setanta el barraquisme va començar a desaparèixer a molts punts de la ciutat, 

mentre que el barri de la Perona va continuar creixent amb famílies d’ètnia gitana procedents 
d’altres llocs de la ciutat, fet que hi va afegir més complexitat. A partir d’aquell moment molts 

van començar a referir-se a aquest barri denominant-lo «El Campamento». 
Les primeres barraques de la Perona no tenien ni llum ni aigua corrent, i els habitants 

havien d’anar a buscar-la a unes fonts situades al carrer de la Sagrera: l’una és a l’alçada del 

Pont d’Espronceda (davant de la Torre del Fang) i l’altra estava a prop del Pont del Treball, al 
costat d’on passava el rec Comtal i que tenia l’escut de Sant Martí (avui dia aquesta última 

s’ha desmuntat amb motiu de l’arribada del Tren d’Alta Velocitat —TAV— a la Sagrera-Sant 
Martí i es tornarà a posar una vegada que s’hagi acabat el projecte). Tampoc no hi havia 
servei de clavegueram, i els vàters, si la barraca en tenia, eren un pon cec o bé desaiguaven 

a través d’un mur que donava directament sobre les vies del tren. D’altres havien de fer les 
seves necessitats en cubells que després llançaven a una petita riera que passava al costat 

dels trens. 
El nom de la Perona, segons la memòria popular, prové d’una visita que Eva Duarte de 

Perón, «Evita», primera dona del cèlebre polític argentí, va fer a la ciutat durant els primers 
anys del franquisme. Alguns veïns expliquen que durant la visita es va prometre als habitants 
de la Perona que aviat serien reallotjats en els futurs habitatges que el règim aixecaria a la 

zona de Sant Martí. El nom va quedar per a la posteritat, i amb una marcada ironia si tenim 
en compte que aquell va ser l’últim gran campament de barraques que va existir a Barcelona, 

fins ben entrada la dècada dels vuitanta. L’última barraca va caure el 1989, a només tres 
anys de la brillant Barcelona olímpica de 1992. 

Entre els habitants de la Perona de la dècada dels anys seixanta del segle passat hi havia 

la família de Manuel Martínez, qui es convertiria uns anys després en president de l’Associació 
de Veïns de Sant Martí de Provençals i en una figura clau en el desenvolupament urbanístic 

del barri de Sant Martí i del procés que va portar fins a la semicobertura de la Gran Via. 
Martínez recorda que a la Perona, abans de convertir-se en un polvorí de misèria i de 
desconfiança per part de la gent de l’entorn, s’hi respirava un ambient de llibertat i solidaritat 

entre veïns, gràcies al fet que va ser formada no solament per immigrants que havien deixat 
la seva terra per motius econòmics, sinó també per republicans que havien de fugir dels seus 

pobles per salvar la vida o la llibertat i que van refugiar-se en l’anonimat de la gran ciutat. 
Fins a dues mil persones van arribar a viure en aquell barri improvisat, en condicions 
precàries. Allà els Martínez van perdre una de les filles després d’una infecció. Les condicions 

eren infrahumanes. 
Els primers habitants van anar marxant a mesura que progressaven econòmicament i 

d’altres van aconseguir la concessió d’algun dels pisos socials aixecats a Canyelles (Nou 
Barris), Pomar (Badalona) o la Mina (Sant Adrià de Besòs), i al seu lloc es van instal·lar 
famílies provinents del Somorrostro i d’altres campaments de Barcelona, en la seva immensa 

majoria d’ètnia gitana. Una sèrie de petits robatoris, alguns d’ells amb intimidació, 
protagonitzats per alguns barraquistes va fer esclatar el rebuig de part dels veïns de la zona. 

El 1982 es van fer mobilitzacions al carrer per reclamar l’enderroc de les barraques. Algunes 
d’aquestes mobilitzacions van acabar en actes de violència i en enfrontaments amb la Policia 
Nacional. Les associacions de veïns i els grups de pares de les escoles de la zona van ser de 

molta ajuda per reconduir una situació molt tensa, en la qual a alguns se’ls havia ocorregut 
prendre la justícia pel seu compte amb patrulles veïnals i fins i tot van arribar a proposar anar 

a cremar les barraques. 
L’Ajuntament de Barcelona, presidit aleshores per Narcís Serra, primer alcalde de la 

democràcia, va iniciar una sèrie de mesures per tal de dignificar les condicions de vida dels 

habitants de la Perona. Per portar-les a terme, es va formar una comissió integrada per 
l’Associació de Veïns de la Verneda Alta i la de Sant Martí de Provençals, representants de 

l’escola Emilia Pardo Bazán, barraquistes integrats per persones d’ètnia gitana, educadors de 



l’Ajuntament i catòlics, entre ells un grup de monges. Es van fer una escola i una escola 
bressol, es van concedir permisos de venda ambulant, es va asfaltar la Ronda de Sant Martí i 

es van posar contenidors de recollida d’escombraries, fonts d’aigua i fanals d’enllumenat. A 
través del Patronat Municipal de l’Habitatge es va iniciar un difícil procés de recol·locació dels 

habitants de la Perona en habitatges dignes, en alguns casos amb indemnitzacions pactades. 
Primer es va fer un cens de les barraques, el qual va ser molt difícil, ja que apareixien moltes 
més famílies de les que hi vivien en realitat. S’observava que quan es desocupava una 

barraca, l’endemà era ocupada per unes altres famílies. Davant d’això, es va decidir de 
demolir cada barraca que s’anava desocupant. El procés no va ser cap camí de roses, ja que 

els barraquistes demanaven que se’ls donés una planta baixa, i fins i tot n’hi havia que 
demanaven no haver de pagar res pel nou habitatge. Cada cop que transcendia algun 
possible lloc de reallotjament, els veïns d’aquella zona s’alçaven per protestar: així era la 

mala fama que s’havia incrustat en el nom de la Perona. Finalment, el Patronat de l’Habitatge 
va decidir actuar a poc a poc amb l’ajuda de la comissió. Va ser la manera de tancar un dels 

episodis més tristos de la Barcelona desarrollista de l’època franquista, capaç de construir 
grans autopistes i polígons industrials i al mateix temps aparcar la misèria en alguns racons 
de frontera, sota la catifa, perquè fossin les generacions següents les encarregades de 

batallar-hi. 
Avui el lloc que ocupaven les barraques és un bonic passeig arbrat sobre el Parc de Sant 

Martí i el conjunt de masies que envolten l’antiga parròquia de Sant Martí. El passeig es 
prolonga més enllà del Pont del Treball fins a la rambla de Prim, seguint el que era el vell 

nucli de barraques. Al seu davant hi ha la que va ser l’antiga estació de mercaderies de la 
Sagrera i tot el conjunt de naus i tallers ferroviaris, lloc on se situarà la gran estació central 
del Tren d’Alta Velocitat (TAV) a Barcelona. En una altra zona s’hi crearan un gran nombre 

d’habitatges, serveis públics, hotels i oficines amb una gran xarxa de transport públic; si algú 
ho vol recordar algun dia, just a sobre d’un dels racons de màxima misèria que va patir 

Barcelona durant el segle XX. 
Aquests eren els grans problemes socials i d’equipaments que van haver d’afrontar els 

primers gestors municipals i autonòmics de la represa democràtica. La majoria de barris, 

sense arribar a extrems de la Perona, també van haver de lluitar per aconseguir terrenys per 
a escoles, centres cívics i poliesportius. Un cop solucionat això, a mitjans dels vuitanta del 

segle passat, es van posar ja sobre la taula els grans canvis urbanístics i d’infraestructures de 
transport per vertebrar millor la ciutat. I aquí Barcelona va jugar amb una anhelada carta a 
favor que feia temps que buscava: els Jocs Olímpics. El nomenament de la ciutat va ser el 

1986. Es va posar llavors en marxa un calendari de transformacions que havien de conduir 
cap als Jocs Olímpics de i992. Al carro dels grans canvis van poder pujar-hi alguns barris, 

com la transformació de «l’autovia» del carrer de Guipúscoa en rambla, la urbanització de la 
riera d’Horta convertida en la rambla de Prim fins al mar, les places de la Palmera i dels 
Porxos i l’arribada d’un metro que els situava, per fi, a pocs minuts del centre de la ciutat. 

 
Un eix amb història 

EL PARC DE SANT MARTÍ 
El parc de Sant Martí és un petit miracle d’espai verd i masies rurals enmig dels blocs de 

formigó de la Verneda Alta i Sant Martí, per una banda, i les vies del tren de la Sagrera, per 

l’altra. Ocupa deu hectàrees i no es va poder construir fins que no es van enderrocar les 
barraques de la Perona. El projecte, de fet, data de 1978 i la primera fase es va poder 

començar a executar el 1983, encara amb les barraques dalt del turó de les vies. Aquella 
primera fase afectava el Mercat de Provençals, davant del qual es va arranjar un espai obert 
per a la celebració d’actes públics amb una mica de jardí. 

El millor vindria després, a partir de 1986, ja amb les barraques de la ronda de Sant Martí 
fora (l’altre sector, entre el Pont del Treball i Prim, es va eliminar tres anys després), amb la 

rehabilitació de les antigues masies de Sant Martí, que son l’origen antic del municipi i el que 
dóna avui personalitat pròpia al barri de Sant Martí de Provençals. Una de les masies, la de 
Ca l’Arnó, la van haver de salvar els veïns el 1982 fent guàrdia davant les excavadores, per 

evitar-ne l’enderroc, ja que intuïen que aquelles cases, malgrat el seu estat descuidat i la 
situació marginal dels entorns, tenien un pes històric i una funció identitària molt important 

per al barri. 



La tercera fase dels treballs, que va començar amb els Jocs de 1992, va consistir en la 
recuperació de l’antic traçat del camí del Fons de Sant Martí com a via pública fins al Clot, 

amb tota una gran zona verda als entorns. Els autors del projecte son els arquitectes Antoni 
Armesto, Carles Martí i Miquel Sodupe, i encara que el parc és de grans dimensions, és poc 

conegut entre els ciutadans de la ciutat de Barcelona, degut en part als enormes blocs de 
pisos que el rodegen i al fet que s’hi arriben a concentrar el major nombre de blocs de quinze 
pisos d’alçada de Barcelona. En el futur, amb la nova estació de la Sagrera-Sant Martí es 

potenciarà el coneixement d’aquesta zona, en part per la gran quantitat d’habitatges que s’hi 
construiran al voltant, i es convertirà en un dels llocs de més trànsit de vianants de la ciutat. 

 
Un eix amb història 
LA PLAÇA DELS PORXOS 

Amagada entre blocs de pisos enormes, la plaça passa desapercebuda per als milers de 
conductors que circulen cada dia per la Gran Via. Però, per les seves dimensions i sobretot 

perquè connecta el sector del carrer de Guipúscoa i la nova Gran Via semicoberta, és un dels 
espais més importants del districte de Sant Martí. Aprofitant la semicobertura de la Gran Via, 
l’Ajuntament ha fet una reforma de la plaça, la qual era una antiga demanda dels veïns. 

És una plaça amb una història complicada. De fet, no deu haver-hi gaires places més que 
hagin arribat al Tribunal Suprem: en aquest cas, hi va arribar arran de la lluita veïnal per 

evitar que s’hi fessin pisos. Tot va començar el febrer de 1982 amb l’oposició dels veïns a la 
construcció d’un edifici d’habitatges al solar. Els tribunals van donar la raó als veïns i el 1989, 

s’inaugurava la plaça, amb un conjunt de font i escultura de disseny obra dels arquitectes 
Moisés Gallego i Fran Fernández. 

El valor artístic del conjunt no va evitar que apareguessin queixes dels veïns per la falta de 

funcionalitat pràctica de l’espai i per disconformitat amb la xarxa de caminets entre parterres 
de gespa. Això, unit a l’oportunitat de fer un nou disseny que la convertís en un lloc de pas 

cap a la Gran Via, ara que és més transitable, amb les noves passarel·les de vianants i 
l’ampliació de voreres a banda i banda de la via, van portar l’Ajuntament a enderrocar-la i 
fer-ne un nou disseny. 

Les obres s’han fet durant l’any 2006. El nou disseny accentua la funció de comunicació a 
peu de nord a sud, amb línies verticals que marquen aquest eix i sobretot amb una pèrgola 

amb sostres de fusta que connecta des del passeig d’Eduard Torroja fins a tocar dels porxos 
dels edificis que donen ja a la Gran Via. Aquesta pèrgola marca un camí ombrejat a l’estiu. 

Els veïns han intervingut amb peticions que s’han anat fent des del primer esbós de la 

plaça i que han anat donant forma al projecte. La plaça té diferents paviments de sauló i 
altres materials que marquen les àrees de jocs infantils, de descans i les transitables. s’hi han 

plantat arbres de diverses espècies que han substituït en gran part els plàtans que hi havia. 
L’acte d’inauguració de la plaça es va celebrar el 14 de marc del 2007, després d’un procés 

d’obres una mica accidentat que va obligar a treure el nou paviment i tornar-lo a posar 

perquè el districte va considerar que no complia els requisits de qualitat mínims. En la festa 
inaugural s’hi van aplegar un gran nombre de veïns per celebrar el canvi de la plaça. 

Els camins abans eren una mena de trinxeres formades per grans desnivells que, a més de 
posar en perill la seguretat dels vianants, eren aprofitats per patinadors i skaters, la 
presencia dels quals no era ben vista pels habitants de la zona, que es queixaven que aquell 

no era el lloc adequat per a aquesta pràctica perquè posava en perill els vianants i trencava el 
descans dels veïns. El nou disseny és menys atractiu per als skaters, ja que no és un espai 

pensat per practicar aquest tipus d’esport. 
Amb la reurbanització de la plaça s’hi han incorporat zones de càrrega i descàrrega, 

aparcaments per a bicicletes i motos, més passos de vianants, i s’han guanyat algunes places 

d’aparcament per a cotxes. 
 

Un eix amb història 
LA RAMBLA DE PRIM 

La rambla de Prim, malgrat que ja estava dibuixada com una gran avinguda des de Cerdà, 

era la riera d’Horta i, tot i que al seu voltant es van anar aixecant blocs d’habitatges, alguns 
d’ells de fins a quinze plantes, continuava sent una riera plena d’escombraries, de terra i 

fang, que provocava el desenvolupament d’una gran quantitat d’insectes i mosquits grans 



que envaïen els habitatges confrontants, amb uns pals d’alta tensió que donaven als jocs dels 
infants un decorat tètric, amenaçador. Les grans inundacions, com ara la de 1962, van 

convertir el barri del Maresme i del sud-oest del Besòs en autèntics llacs d’aigües putrefactes. 
Els veïns van haver d’esperar al mannà olímpic perquè allò deixés de ser un immens solar 

allargat de terra, pols i fang. Va ser el 1990 quan es va construir al llarg de la rambla una 
gran caixa subterrània que recollia les aigües pluvials i les transportava, sense que a la 
superfície en tinguessin cap notícia, fins a la desembocadura al mar. La caixa és una de les 

ultimes grans clavegueres construïdes a Barcelona. Els operaris hi entren amb màquines i 
tractors per netejar-la i mantenir ben lliure el camí de l’aigua. En un país on la pluja, com 

cantava Raimon, no sap ploure, les avingudes d’aigua poden fer qualsevol dia molt mal. 
A la superfície es va construir un gran passeig central per als vianants, amb arbres als 

laterals i un dels primers carrils de bicicletes que es van fer a la ciutat, entre la Gran Via i 

l’arribada fins al mar. Era obra de l’arquitecte Pere Barragán i comptava —i encara hi 
compta— amb monuments, escultures i jocs d’aigua al llarg del seu recorregut. 

Aquella va ser una de les primeres actuacions publiques per portar qualitat a una de les 
zones més deprimides de l’àrea metropolitana, els entorns de la desembocadura del Besòs; 
un lloc de carrers de fang, solars a mig enderrocar, blocs de pisos sense cap més gracia que 

la d’amuntegar el major nombre d’inquilins en el mínim espai possible i calçades d’asfalt per 
conduir aquests veïns cap a les fàbriques pròximes o remotes. La rambla de vianants va ser 

una treva de tot això, una conquesta ciutadana amb la qual van tenir molt a veure les 
associacions de veïns i també, és clar, una situació inacceptable des de feia ja massa anys 

per a una ciutat a punt d’apuntar-se a la glòria olímpica. 
Després van venir el Fòrum de les Cultures i la construcció dels equipaments associats a 

aquell esdeveniment en el tram final de la rambla, a més dels que han de venir, com el futur 

campus universitari del Besòs, acompanyat del complex d’hotels, oficines i habitatges del 
sector Diagonal Mar i la residencia i hospital per a gent gran. Aquesta millora d’equipaments 

ha convertit la rambla de Prim en un important eix ciutadà de muntanya a mar. 
A dalt, a la cruïlla amb el nus ferroviari de la Sagrera, la rambla de Prim presenta encara 

un aspecte fred i gris envoltat de naus industrials i tallers de Renfe. De moment, ja que la 

rambla de Prim creuarà les vies del tren fins a enllaçar amb la rambla de l’Onze de Setembre, 
a Sant Andreu. A més, en el futur es construirà un dels edificis més originals de Barcelona, la 

torre de trenta-quatre plantes d’oficines que l’arquitecte Frank Gehry, creador de l’edifici del 
Museu Guggenheim de Bilbao, ha esbossat per al triangle ferroviari, en un terreny enmig de 
la cruïlla de vies que van cap al Vallès i cap al Maresme. Serà una de les icones 

arquitectòniques del pla de transformació Sant Andreu-Sagrera-Sant Martí, que preveu la 
conversió del corredor ferroviari que va de la Sagrera al límit de la ciutat amb Montcada i 

Reixac en un llarg passeig verd amb hotels, pisos i oficines sobre les vies cobertes de tren, 
tot aprofitant la instal·lació del Tren d’Alta Velocitat. 

Avui la rambla de Prim és un llarg passeig ciutadà que creua per dalt la Gran Via. Les 

tardes de bon temps no té res a envejar a altres rambles, com la popular rambla del 
Poblenou, i, sense ser un carrer comercial, la vida ciutadana posa les bases perquè en el futur 

pugui anar una mica més enllà i enterri definitivament l’esperit de barris dormitori amb què 
es van aixecar-se aquells blocs. 

 

Un eix amb història 
LA RAMBLA DE GUIPÚSCOA 

La lluita per la rambla de Guipúscoa va ser el gran precedent de la que va venir després 
per a la cobertura de la Gran Via. De fet, el carrer de Guipúscoa feia les funcions de via 
ràpida de sortida mentre l’autopista no estava construïda i unia el carrer d’Espronceda amb el 

carrer de Prim i la sortida cap a Sant Adrià i Badalona. Però els veïns de la zona van observar 
amb preocupació com continuava sent una gran calçada sorollosa i fumejant durant els anys 

posteriors, antipàtica, intractable. Els veïns van arribar a distingir-se com «els de dalt i els de 
baix», segons vivien al costat muntanya o costat mar de la via. Era així des dels anys 
cinquanta del segle XX, quan el carrer de Guipúscoa va substituir el carrer de Pere IV, l’antiga 

carretera de Mataró, per conduir cap a l’N-II i el Maresme. 
La reclamació es va fer lligada al desplegament de la línia 2 del metro, una obra que havia 

de posar forçosament potes enlaire el carrer de Guipúscoa i que es podia aprofitar, per tant, 



per convertir aquest carrer en un espai més adaptat a les necessitats dels veïns que no pas a 
les dels automobilistes. A més, cada boca del metro estava cridada a reunir un important 

moviment de persones que difícilment cabrien a les esquifides voreres d’un carrer pensat per 
als cotxes. La rambla central va ser finalment la solució. 

Era l’any 1994 quan va començar la demanda veïnal d’un nou carrer de Guipúscoa. Les 
cassolades, els talls de la via i les més de quinze mil signatures recollides per l’Associació de 
veïns de Sant Martí de Provençals van anar estenent la protesta fins a l’opinió pública de la 

ciutat i fins als despatxos municipals i de la Generalitat, que era on els representants veïnals 
volien que arribés. 

A la petició d’una nova urbanització amb passeig ciutadà també s’hi sumaven millores de 
curt termini, com la instal·lació de semàfors, accessos a les parades d’autobús i més línies 
d’autobús; petites conquestes que anaven guanyant espais i també guanyant arguments per 

a una futura remodelació definitiva del carrer. 
No va ser un procés fàcil. Les obres es van fer a mitges entre les dues administracions, 

Ajuntament i Generalitat, governats aleshores per governs rivals. Aturades a les obres i 
retards en els terminis en els quals una administració passava les culpes a l’altra van 
provocar la repetició de les protestes al llarg del procés. El pacte entre les dues 

administracions era realitzar una obra conjunta a la qual la Generalitat aportava 220 milions 
de pessetes (1,3 milions d’euros) i l’Ajuntament 675 milions de pessetes més (uns 4 milions 

d’euros). 
Finalment, es va poder tallar la cinta l’estiu de 1996. La flamant rambla de Guipúscoa té un 

passeig central de tretze metres d’ample i dues calçades de deu metres cadascuna, amb 
espai per a bicicletes. Aquest èxit i el de la línia a del metro van ser els que van portar 
l’Associació de veïns de Sant Martí de Provençals a aventurar-se en el gran objectiu final: la 

Gran Via. 
La rambla de Guipúscoa és, segurament, l’única rambla en el món que no segueix el curs 

de l’aigua de muntanya a mar; segueix, en canvi, una línia horitzontal paral·lela al mar. El 
nom va ser, segurament, una mostra d’optimisme de l’Administració a l’hora de batejar un 
carrer que deixava de ser una carretera. 

 
Un eix amb història 

LA LÍNIA 2 DEL METRO 
Primer es van fer els barris. I després es va pensar en la forma d’arribar-hi. No era cap 

novetat. Així es feien les coses llavors. Els veïns de banda i banda de la Gran Via, 

especialment al tram central, a Sant Martí de Provençals, tenien les parades de metro a un 
mínim de vint minuts caminant: el Clot, Navas i la Sagrera de la línia 1, al nord, i la Pau i 

Selva de Mar, de la línia 4, al sud. La reivindicació del metro era una de les més antigues i 
insistents des que es van aixecar aquells blocs. Als anys setanta del segle passat ja existia la 
idea de tenir un servei de metro i d’autobús adequat, i aquesta reivindicació va ser un dels 

motors per a la creació de l’embrionària Associació de veïns de Sant Martí de Provençals, que 
durant la dècada següent va mantenir aquest objectiu a dalt de les seves prioritats. El 

president de l’entitat, Manuel Martínez, ha explicat més d’un cop que al seu barri es donava la 
paradoxa, durant els anys setanta, que tothom utilitzava cotxe i que hi havia una quantitat 
d’automòbils només superada pel barri de la Bonanova, a la zona alta de la ciutat. 

El Pla de Metros de 1984 va recollir la construcció de la línia 2 en un primer tram entre el 
Paral·lel i la Pau, tot i que finalment es va quedar a la Sagrada Família. Es va haver d’esperar 

a la fi dels Jocs Olímpics per emprendre el tram que faltava, que es va poder inaugurar el 
1997. Més endavant, la línia es va allargar fins a Badalona, i està previst que a l’altre extrem, 
al Paral·lel i Sant Antoni, es prolongui la línia per fer-la passar per Montjuïc i connectar amb 

la zona d’ampliació de la Fira a l’Hospitalet, la Zona Franca i, ja sigui amb la mateixa línia 2 o 
bé a través de la línia 9 en construcció, fins a l’aeroport del Prat. 

Els últims, a vegades, son els primers. La línia 2 de metro, com que és l’última gran línia 
feta fins ara —a continuació vindrà la línia 9, que a hores d’ara està en construcció—, disposa 
dels últims i més moderns combois de la xarxa, i totes les estacions s’han fet tenint en 

compte els criteris d’accessibilitat que les estacions de les línies de metro més veteranes no 
van recollir, així com material antivibracions. Ara bé: l’acústica d’algunes de les estacions és 

millorable, ja que amb l’entrada d’un tren es converteixen en una gegantina caixa de 



ressonància que posa a prova la tolerància dels viatgers. 
L’impacte del metro és també un impacte psicològic, un canvi que obliga a veure d’una 

altra manera el propi barri. Com es pot considerar ara un barri com a perifèria si és a deu 
minuts del passeig de Gràcia, al rovell de l’ou de la ciutat? De la mateixa manera, el metro 

també ha posat els barris de la Gran Via i de la rambla de Guipúscoa al mapa immobiliari, 
com un nou punt ben comunicat i integral a la ciutat, atractiu per tant per a qualsevol ciutadà 
interessat a viure i treballar a Barcelona. El canvi que això comporta comença a veure’s 

durant la meitat de la dècada del 2000 amb l’arribada de nous habitants, parelles joves i 
professionals que canvien el paisatge humà fins ara socialment homogeni de barris com el de 

Sant Martí de Provençals. 
Si als anys seixanta, en ple desarrollismo, el transport públic es considerava una cosa de 

pobres, de treballadors amb granota de feina i entrepà a la bossa, ara és el camí 

imprescindible per al progrés i la modernització dels barris amb ànims de menjar-se el futur. 
I als barris de la Gran Via en tenien ganes. Va ser en la festa inaugural del metro, el 1997, 

quan es va sentir per primer cop i en públic una vella i gairebé utòpica reivindicació venal que 
sortia a la llum pública: "I ara, la Gran Via". 

 

Un eix amb història 
REIVINDICACIÓ DE LA COBERTURA 

“I ara, la Gran Via". Ho va dir el president de l’Associació de Veïns de Sant Martí de 
Provençals, Manuel Martínez, durant un acte de celebració per la nova línia 2 del metro. El 

president de la Generalitat, Jordi Pujol, va haver de preguntar-li després què havia volgut dir 
exactament, quina reivindicació era aquella. 

No era precisament una reivindicació nova i improvisada. Tenir una autopista d’entrada a la 

ciutat travessant uns barris densament poblats ha estat un problema tots aquests anys, però 
el dia que es va inaugurar l’autopista, quan a penes s’estaven aixecant uns primers blocs a la 

Pau, la Verneda, Sant Martí de Provençals i en altres punts de l’entorn del carrer del 
Maresme, ja es van fer sentir veus crítiques a l’impacte que aquella via suposaria. Aníbal 
Lemus, dirigent veïnal de la Pau, recorda com només obrir-se l’autopista ja hi va haver una 

primera reacció ciutadana, encapçalada per l’associació de veïns, llavors anomenada Grupo 
La Paz, i també pels veïns de la cooperativa del Sagrado Corazón de Jesús, situada entre els 

carrers del Maresme, la rambla de Prim i els carrers de Perú i de Paraguai. 
El Govern franquista va silenciar aquestes protestes amb la promesa, recorda Lemus, de 

cobrir la Gran Via en el futur, com s’havia fet amb el ferrocarril del carrer d’Aragó 

recentment. Aquella vaga promesa inicial, aviat oblidada per les administracions, va quedar 
gravada en l’inconscient col·lectiu d’aquells barris. 

Fins a arribar als anys noranta. Amb els Jocs Olímpics, Barcelona havia construït les 
rondes, havia construït barris sencers i desmantellat d’altres d’insalubres, i a la ronda del Mig, 
a la Gran Via de Carles III, procedia a una cara i important obra de cobertura després de 

llargues demandes veïnals. 
En van prendre bona nota a l’altre extrem de la ciutat, als barris de la Gran Via entre les 

Glòries i el Besòs. I a finals de la dècada, la conversió del carrer de Guipúscoa, abans una 
veritable autopista inhòspita d’entrada i sortida de la ciutat, en una rambla amb una ampla 
zona de passeig central, així com la construcció del metro de la línia 2, van permetre que els 

líders veïnals, un cop aconseguit tot l’anterior, posessin els ulls sobre l’altra gran assignatura 
pendent de la democràcia a la zona, cap a aquella antiga i vaga promesa que no es va 

acomplir mai: cap a la Gran Via. 
El moviment per a la cobertura de la Gran Via va començar al barri de Sant Martí, quan 

l’Associació de Veïns de Sant Martí va posar en marxa la campanya reivindicativa: 

assemblees, actes informatius, una gran festa popular al camp de futbol de Sant Martí i unes 
primeres concentracions veïnals al carrer per fer sentir la demanda a la ciutat. De tot això 

se’n van fer ressò els mitjans de comunicació. L’assumpte ja estava a l’agenda de problemes 
a resoldre a la ciutat. 

El moviment va arribar ràpidament a altres barris de l’entorn de la Gran Via. Alguns veïns 

d’aquests barris van començar a aparèixer a les assemblees de Sant Martí i l’estiu de 1998 
naixia la Plataforma Cívica per a la Cobertura de la Gran Via, integrada per les associacions 

de la Pau, Paraguai-Perú, la Palmera, Gran Via-Espronceda-Perú i Sant Martí de Provençals. 



Manuel Martínez, de Sant Martí i principal promotor de la plataforma, en va ser escollit el 
portaveu. «Havia demostrat una gran eficàcia en múltiples reivindicacions veïnals, les més 

recents, les de la rambla de Guipúscoa i la línia 2 del metro», explica Aníbal Lemus. 
El 7 de juliol de 1998 el diari El Periódico titulava que els veïns de Sant Martí i la Verneda 

demanaven cobrir la Gran Via i denunciaven els sorolls, els fums i la fractura que significava 
l’autopista per a aquest sector de la ciutat. La reivindicació ja estava en marxa. 

Es va optar per deixar clar des del primer moment que el problema eren els fums i els 

sorolls. No es reclamava directament la cobertura per se, sinó com una via per solucionar uns 
problemes concrets. Això seria molt important a l’hora d’arribar a la resolució del carreró 

sense sortida en què va entrar la reivindicació, com es veurà més endavant. 
Els límits de la cobertura allà apuntat no quedaven del tot clars. En algunes informacions 

se citava el carrer d’Extremadura, en d’altres el riu Besòs, en d’altres la rambla de Prim... 

Això va fer moure els veïns del barri de la Pau, explica Aníbal Lemus, expresident de l’entitat 
en aquell moment. La Pau, una barriada situada entre la rambla de Prim i Extremadura, tenia 

por de quedar despenjada del procés i perdre una oportunitat històrica. Ell i dos 
representants més d’aquella associació, Vicente Mañá i Joaquim Llobet, es van incorporar al 
moviment per a la cobertura de la Gran Via, així com Genoveva Celeiro i Anna Puig, de 

l’Associació de Veïns Perú-Paraguai; Mari Carmen Corbalán i Josep Burrull, de l’Associació de 
Veïns Gran Via-Espronceda-Perú, i Agustí Llobet, per part de l’Associació de Veïns de Sant 

Martí de Provençals, a més de Manuel Martínez. 
La Plataforma va mantenir diversos contactes amb totes les forces polítiques i institucions, 

cada cop més formals a mesura que el moviment reivindicatiu prenia forma. La disposició 
tant de l’Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya, titular de l’autopista, 
era d’obrir el diàleg amb els veïns i estudiar possibilitats, tot i que en principi de manera 

exploratòria. 
El primer pas ferm el va donar el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Pere Macias, 

que va encarregar un avantprojecte d’una possible cobertura. La Plataforma va pressionar 
llavors l’Ajuntament de Barcelona. En una reunió celebrada el 21 de novembre de 1998 amb 
el primer tinent d’alcalde, Xavier Casas, i el regidor del districte de Sant Martí, Francesc 

Narváez, l’Ajuntament va mostrar-se disposat a col·laborar amb la Generalitat en la redacció 
de l’avantprojecte i en una proposta de finançament conjunta de les obres. D’aquella reunió 

ja en va sortir una primera data com a possible any de la cobertura: el 2004. 
L’Ajuntament va apostar pels costos d’urbanització i acordà amb la Generalitat la creació 

d’una comissió mixta de seguiment de l’avantprojecte, amb la presència de les 

administracions implicades, ampliable al Govern espanyol, però també amb representants de 
la plataforma veïnal. L’Ajuntament també es va comprometre a fer un estudi sobre la 

intensitat dels sorolls i el cost previsible de la cobertura. 
La xifra, en aquell temps, feia vertigen i era difícil d’encaixar en el programa d’inversions 

que tenia previst l’Ajuntament per als pròxims anys sense contemplar la Gran Via. La 

cobertura costaria de deu a tretze mil milions de les antigues pessetes, sense comptar els 
treballs de rebaixar el nivell del sòl, i de cinc a set mil milions més per a la urbanització de la 

superfície, aparcaments subterranis i altres, a càrrec de l’Ajuntament. I tot això sense 
comptar tampoc els treballs previs de topografia, infraestructures de transport, etcètera. 

El Fons de Cohesió de la Unió Europea, d’ajuda per a la realització de grans obres 

d’infraestructura a les regions pobres d’Europa, es va apuntar com una de les possibilitats de 
finançament, tot i que l’última paraula dels Fons de Cohesió la tenia el Govern de l’Estat, a 

qui primer haurien de convèncer les administracions barcelonina i catalana. 
La reforma de la Gran Via també havia de servir per millorar el transport públic, que era 

una de les condicions de la Generalitat per participar en aquella actuació urbana. En aquells 

primers moments, tant l’Ajuntament com la Generalitat van plantejar diverses possibilitats, 
com un carril bus o un metro o metro lleuger entre l’espai de la Gran Via i la rambla de 

Guipúscoa. En l’estadi inicial les administracions també es van comprometre a facilitar la 
instal·lació d’equipaments a la zona tot aprofitant la inversió, així com a crear zona verda que 
fos veritablement utilitzable pels veïns, a diferencia dels parterres de l’autopista. 

L’Ajuntament de Barcelona va plantejar a la Generalitat un ultimàtum: si en sis setmanes 
no es responia a la proposta, l’Ajuntament faria seu el projecte i desenvoluparia el pla. Però 

el conseller Pere Macias va reaccionar, va fer-se seves aquestes reivindicacions i es va 



comprometre a elaborar l’avantprojecte abans del mes de maig de 1999, així com una 
proposta de finançament viable. 

El projecte semblava prou encarrilat, als ulls de la Plataforma, que havia sabut moure els 
fils de dos administracions condemnades a entendre’s però que també s’observaven amb una 

certa desconfiança, governades per partits polítics oposats. 
Així, amb optimisme i també amb el desig de mostrar el gran suport ciutadà que tenia el 

projecte, la Plataforma va organitzar una gran festa popular al camp de futbol de Sant Martí. 

Va ser la gran demostració de força del moviment, un moment clau per posar la reivindicació 
al capdavant de les prioritats de la ciutat. Hi van assistir més de quatre mil veïns, entre els 

quals s’hi van passejar també representants municipals de tots els partits polítics. 
El març de 1999, l’alcalde Joan Clos va rebre la Plataforma i va ratificar el suport del 

consistori al projecte. Va posar una nova i esperançadora data: les obres podrien començar 

l’any 2000, però calia que es reunís abans la Comissió Mixta per valorar l’impacte ambiental i 
la forma de potenciar el transport públic. 

Però malgrat aquestes promeses, la Plataforma no veia que es materialitzés el projecte ni 
que es fixessin els compromisos de finançament i calendari. Així que van mantenir les 
mobilitzacions al carrer i les assemblees a la plaça coneguda com la plaça del Totxo, al costat 

de Selva de Mar, a la banda mar de la Gran Via, i cada dilluns es tallava el trànsit als laterals 
de la Gran Via. Quan el mes de març el Parlament va rebutjar una moció a favor de la 

cobertura, i a més s’observaren serioses discrepàncies a nivell polític municipal, els veïns van 
promoure noves formes de protesta, amb cassolades i tancament de comerços, per 

traslladar-se fins a les portes del Palau de la Generalitat en una marxa de quatre quilòmetres. 
Allà van entregar disset mil signatures. Una xifra històrica en el món veïnal de Barcelona. 

Es necessitava un cop d’efecte, algun element que desencallés la situació sense sortida on 

semblava que havia entrat la reivindicació. I en aquest punt van jugar un paper clau tres 
persones en aquestes negociacions a tres bandes: el regidor Antoni Santiburcio i el conseller 

Pere Macias, que van aconseguir acostar les posicions de les dues administracions, i el líder 
de la plataforma veïnal, Manuel Martínez, que es va comprometre a presentar a l’assemblea 
veïnal una proposta de semicobertura que, sense respondre al 100% a la demanda inicial 

d’un túnel que cobrís la Gran Via, donava resposta a les dues reivindicacions bàsiques inicials 
del veïnat: menys fum, menys soroll. 

Un cop aprovat per l’assemblea l’acord definitiu, es va signar a la seu de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques, a l’avinguda de Roma de Barcelona. Els representants de 
l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat i de la plataforma veïnal van donar allà el sí a un 

dels projectes de transformació urbana més importants que es desenvoluparien durant els 
anys següents a la ciutat de Barcelona. 

 
 

 

Un eix de present i de futur 
EL PROJECTE I L’OBRA 

L’acord entre les administracions va repartir gairebé a parts iguals (51% l’Ajuntament i 
49% la Generalitat) l’esforç inversor que havien de fer les dues administracions per 
transformar la Gran Via i l’autopista en un indret que havia de tenir una major zona verda i 

més espai públic per als veïns, menys contaminació acústica cap als edificis, una comunicació 
millor amb ponts i passarel·les entre els barris situats a un costat i l’altre de l’autopista i 

aparcaments subterranis que permetessin eliminar cotxes aparcats a la superfície, així com 
experimentar una millora de la capacitat de transport públic a la ciutat amb el tramvia i un 
carril de prioritat per a autobusos a l’autopista. Finalment, el cost total s’ha incrementat 

notablement per sobre de les previsions, i el 2006, amb les obres encara a mig fer, ja 
ascendia a 125 milions d’euros. 

El projecte es va encarregar a l’equip d’arquitectes barceloní Arriola & Fiol i a l’enginyeria 
GPO. El braç executor dels treballs ha estat la companyia municipal BIMSA. Per a un dels 
aspectes més sensibles del projecte, la reducció de la contaminació acústica, Arriola & Fiol 

van comptar amb un pla de minorització del soroll redactat pel físic acústic Higini Arau, autor 
del projecte acústic del nou Liceu de Barcelona. 

El disseny actual de la Gran Via es gestava ja abans de l’adjudicació. Andreu Arriola 



recorda que l’any 2000 van tenir lloc les primeres taules de treball amb Carme Fiol i altres 
arquitectes com Enric Miralles i Albert Viaplana, a més d’Higini Arau. Es trobaven per estudiar 

com salvar la barrera física d’una autopista dins de la ciutat i com resoldre els problemes de 
soroll. D’aquell brainstorming se’n conservà l’esperit i es va encarregar a Miralles que 

dissenyés les pantalles laterals de la futura via i a Viaplana les noves passeres de vianants. 
La seva intervenció permetia que els diferents elements adquirissin personalitat i 
protagonisme. 

El soroll que els veïns havien de suportar era d’una mitjana de 77 decibels, que amb la 
nova urbanització ha esdevingut d’una mitjana de 63 decibels. Això s’ha aconseguit amb la 

nova inclinació del terreny pròxim als pisos, que ara és una volada ascendent sobre el tronc 
central; amb l’allunyament del trànsit dels laterals cap a la part central del voladís, i amb la 
col·locació d’unes pantalles acústiques al final del voladís i al llarg de tot el recorregut de la 

Gran Via, entre el Besòs i la plaça de les Glòries. 
Per a les pantalles, el despatx d’Enric Miralles i Benedetta Tagliabue va dissenyar peces 

d’un blanc trencat, que contrasta amb la resta de colors de la Gran Via, guarnides amb detalls 
geomètrics translúcids de diferents colors. Es dóna per fet que la reducció de soroll és notable 
en tots els edificis, tot i que potser no serà tan apreciable als pisos alts com als de mitja 

alçada o als baixos. El canvi més espectacular es nota a la superfície, pràcticament 
insonoritzada respecte de l’autopista. La instal·lació de nous paviments sonororeductors han 

posat el seu granet de sorra en aquest fet. 
La semicobertura també ha permès guanyar2,5 quilòmetres de zona verda, un total de22 

hectàrees que han donat una nova pell a la Gran Via entre el Besòs i la plaça de les Glòries. 
El disseny d’aquest nou espai intenta afrontar l’altre problema principal que provocava el pas 
de l’autopista, la incomunicació entre les dues bandes de la via i la deshumanització de 

l’indret. El voladís construït sobre el tronc central de la Gran Via permet traslladar-hi les 
calades dels laterals i guanyar, a tocar dels edificis, espais lliures i enjardinats. Es guanyen, 

segons el tram, de 20 a 25 metres d’amplada, i en aquest espai s’hi planten un total de 4.000 
arbres i s’hi emplacen una nova vorera més ampla, àrees de jocs infantils i de descans, 
espais enjardinats i elements estètics com cascades d’aigua i jocs de llum i colors. 

Un element important del projecte realitzat és la connexió entre barris que estaven 
separats per l’autopista. Els veïns es veien obligats fins ara a caminar centenars de metres de 

distancia per poder creuar a l’altra banda de la Gran Via per relacionar-se amb altres veïns, 
comprar, anar a l’escola o accedir a altres tipus de serveis. Amb el projecte, s’han instal·lat 
set passarel·les de vianants i a més s’ha fet el nou pont del carrer d’Espronceda, que 

recupera així un eix històric de mar a muntanya del sector de llevant de la ciutat que la 
construcció de l’autopista va tallar en sec. L’obertura d’aquest nou eix ha permès també 

regular el trànsit d’una manera més eficaç i alliberar el saturat carrer de Bac de Roda. Amb el 
nou pont i les noves passarel·les, a la Gran Via hi ha ara un pas de vianants cada 130 metres, 
quan abans n’hi havia un cada 400 metres. 

La voluntat de cosir els dos costats de l’autopista es materialitza al llarg de tot el nou espai 
urbanitzat, que dibuixa una trena que uneix les dues bandes de la Gran Via. Aquest trenat ha 

estat trencat pel mig per l’autopista i dóna lloc a les formes triangulars que es van repetint 
amb els espais d’enjardinament i en la divisió de les zones de lleure i descans. 

Són unes formes geomètriques que recorden vagament les del Parc Central de Nou Barris, 

obra del mateix equip d’arquitectes. 
Les plantacions d’arbres estan alineades amb continuïtat entre un costat i l’altre per 

mostrar també la voluntat d’unir les dues bandes de la via, igual com els estanys d’aigua 
connectats pel viaducte. Les passeres per a vianants son l’element clau que permet aquesta 
unió i estan disposades a escala humana. Els vianants troben ara un pas cada cent metres i 

escaig, la mateixa distancia que a l’Eixample, un canvi significatiu respecte de la situació 
anterior. 

Les lloses de les voreres també són diferenciades. S’han abandonat les tradicionals lloses 
grises de creueta que hi havia als laterals de Barcelona, comunes a pràcticament tota la 
ciutat, i s’hi han instal·lat unes lloses de majors dimensions i de color vermellós que recorden 

vagament les lloses del passeig de Gràcia. Però, en lloc de tenir les formes modernistes 
d’Antoni Gaudí, les lloses d’aquest tram de la Gran Via són quadrades i juguen amb detalls 

geomètrics que també s’inspiren en l’estètica triangular, el leit motiv del disseny de la nova 



urbanització. 
El projecte juga amb l’aigua, la llum i els colors. Està previst que en l’enjardinament es 

posin plantes diferents segons cada parterre, de manera que el conjunt adquirirà una 
policromia especial al llarg dels més de dos quilòmetres lineals de recorregut. Així mateix es 

juga amb els colors i les llums de les noves zones d’aigua que s’han creat amb el projecte: 
son tres estanys artificials al costat muntanya entre els carrers de Lope de Vega i de Bac de 
Roda. Tots ells tindran una estructura elevada per on circularà l’aigua fins a caure formant 

una cascada damunt de l’estany des d’uns 7,5 metres d’alada. Les cascades i els estanys 
tindran focus de llum que de nit permetran fer jocs de llums i colors diferents amb l’aigua i 

amb els altres elements de la nova Gran Via. 
S’han creat nou zones d’àrees de jocs infantils i hi ha un conjunt de bancs que no semblen 

bancs; són grans peces de pedra granítica amb formes geomètriques (triangles, quadrats, 

rombes) on seure i descansar, i que també mantenen el disseny constant amb què Arriola & 
Fiol han donat coherència al conjunt del projecte. 

Amb el trasllat dels carrils laterals cap al tronc central de la Gran Via s’han eliminat places 
d’aparcament en superfície, que s’han compensat amb places d’aparcament subterrànies; en 
total, 648 places repartides en dos aparcaments subterranis. També s’ha aprofitat per 

col·locar en el lloc que ocupava el lateral de la Gran Via un sistema de recollida pneumàtica 
de residus que transporta pel subsòl la brossa domèstica que deixen els ciutadans fins a 

punts de recollida situats en altres llocs de Sant Martí. 
L’enllumenat realitzat compta amb un tipus de fanals que generen llum ambiental i amb 

una estructura exclusiva de disseny coneguda com la "cuca de llum" elevada que recorre el 
costat mar de la Gran Via des del carrer d’Espronceda fins al carrer de Fluvià. 

Per últim, la remodelació de la Gran Via ha inclòs la construcció d’una línia de tramvia que 

uneix el Parc de la Ciutadella i les Glòries amb Badalona a través de la Gran Via. Els redactors 
del projecte han aprofitat el terreny guanyat amb el nou voladís per fer a la banda mar, al 

mateix nivell que l’autopista però separats per elements arquitectònics que l’aïllen, els rails 
d’un tramvia que correrà, en aquell tram, segregat de la resta del trànsit. Per evitar que els 
usuaris puguin accedir a l’autopista a peu, les estacions estan tancades per una paret que 

inclou, això sí, detalls translúcids d’acord amb el disseny global de la nova urbanització de la 
Gran Via. 

Les primeres proves del tramvia es van començar a fer durant el 2006, any en què es va 
posar també en marxa la línia. Amb aquesta ja són dues les línies amb què compta el TRAM 
Sant Martí Besòs. Al llarg de la Gran Via hi ha tres estacions en semicobertura a zones que 

han tingut un fort dèficit de transport públic, la línia s’inicia a la plaça de les Glòries enllaçant 
amb la línia 1 i té un enllaç a l’altura de la Pau amb les línies 2 i 4 de la xarxa de metro. 

A l’autopista, a més, s’ha guanyat un quart de carril d’entrada a Barcelona destinat a carril 
bus i a vehicles d’alta ocupació, per afavorir el pas del transport públic a les hores punta i 
incentivar l’ús compartit del cotxe provat. 

Les obres del projecte global de transformació de la gran Via van començar a finals del 
2003 i han trigat una mica més de tres anys a enllestir-se. 

 
LES DADES DEL PROJECTE DE SEMICOBERTURA DE LA GRAN VIA 
Longitud d’actuació: 2,6 quilòmetres 

Amplada mitjana: 100 metres 
Superfície d’actuació: 25 hectàrees 

Superfície de nova urbanització: 22 hectàrees 
Superfície d’actuació del tronc: 8 hectàrees 
Vials de servei en cada sentit: 3 metres d’amplada 

Calçades laterals de dos carrils per sentit: 3 metres d’amplada (costat amr); 2,90 metre 
d’amplada (costat muntanya) 

Connectivitat: set noves passarel·les i un nou pont, que sumats als sis ionts existents donen 
una connexió transversal cada 130 metres. 
Parc lineal: 25 metres d’amplada 

Jardineria i zones verdes: 3.016 arbres i 5 hectàrees de prats 
Aparcaments subterranis: dos, amb un total de 648 places 

Tramvia (des de la Farinera fins a l’estació de Besòs: 2,8 km amb quatre noves estacions 



Nova xarxa de recollida de residus RPRSU: 5.000 metres de canonada i 78 punts 
d’abocament 

 
MAGNITUDS GENERALS 

Personal 
Estimació de treballadors que han passat en algun moment per l’obra: 2.000 persones 
Màxim nombre de treballadors simultanis: 550 persones 

Mitjana de treballadors simultanis a l’obra durant tot el període: 350 persones 
 

Materials 
Respecte de la instal·lació de la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, s’han instal·lat 
un total de 5.000 ml de canonada i 189 bústies de recollida 

 
Espècies d’arbres plantades 

69 Platanus hispanica 
478 Populus simoni 
524 Populus euroamericana 

699 Populus nigra italica 
205 Populus alba nivea 

346 Alnus glutinosa 
130 Alba bolleana 

565 Sophora japonica 
50 Jacaranda mimosifolia 
 

A més, s’han replantat els plàtans que ja existien 
 

EMPRESES PARTICIPANTS PRINCIPALS 
Projectista Urbanització i estructura: GPO-Arriola i Fiol Arquitectes 
Projectista Tramvia del Besòs: UTE FCC-Necso-Comsa-ALSTOM 

Projectista Aparcaments: Ingenieros Asociados SA 
Projectista Pantalles Acústiques: Enric Miralles Arquitecte 

Project management i direcció d’obra 
Urbanització. UTE PFM-CTP 1999 CICSA 
Direcció d’obra Estructura: CICSA 

Direcció d’obra Tram: PAYMA Cotas 
 

EMPRESES CONSTRUCTORES URBANITZACIÓ 
Ferrovial, Dragados, Copisa, UTE ACSA-Corsàn-Corviam 
Empresa constructora Pantalles: DRACE 

Empresa constructora Estructura: UTE FCC-Necso-Comsa 
Empresa constructora Tramvia: UTE FCC-Necso-Comsa-ALSTOM 

 
PRESSUPOST TOTAL DE L’ACTUACIÓ (EN EUROS) 
Inversió executada 

Urbanització general: 50 milions 
Xarxa de RSU i pantalles acústiques: 10 milions 

Aparcaments soterranis: 10 milions 
 
Inversió impulsada per la Generalitat: 50 milions 

Reestructuració del tronc de la C-31 i adequació del pas del Tramvia: 50 milions 
Inversió impulsada per l’ATM: 17 milions 

Superestructura del Tramvia: 17 milions 
 
TOTAL INVERSIÓ: 137 milions 

 
 

 



Un eix de present i de futur 
EL PROJECTE I L’OBRA: ELS PROTAGONISTES 

 
CARME FIOL I ANDREU ARRIOLA, ARQUITECTES 

Aquests arquitectes, i els seus equips, són els autors del projecte de remodelació de la 
Gran Via. Són dos professionals de prestigi que han deixat a Barcelona la petjada del seu 
disseny, entre altres llocs, al Parc Central de Nou Barris, (guardonat amb el premi 

internacional d’arquitectura International Urban Landscape Award 2007 —fallat a Frankfurt—, 
on es premia el redisseny d’espais urbans tenint en compte la sostenibilitat i la innovació), en 

el qual es poden trobar molts paral·lelismes respecte de la reforma feta a la Gran Via: els jocs 
de llum, les passarel·les d’aigua i les formes triangulars de les peces. 

-Quin estil heu volgut donar al nou tram urbà de la Gran Via? 

-La contraposició entre el clàssic i el romàntic. Si l’Eixample és una retícula amb 
Modernisme, la Gran Via és una retícula amb paisatge, més lúdica. Volíem fer un espai que 

permetés fer-hi passejades, transformar una infraestructura en un element humà, que es 
pogués viure, tocar. 

-Era inviable cobrir totalment la Gran Via? 

-Era una idea inconscient. Es va plantejar precisament quan el tema dels túnels urbans 
estava en crisi. Se n’havien proposat molts, però va haver-hi l’accident a Mont Blanc i es van 

variar la legislació i la normativa i els grans túnels es van considerar inviables, perquè han de 
ser prou amples per als sistemes de ventilació, d’evacuació, i la Gran Via no ho era. A més, la 

cobertura total hagués resultat un projecte caríssim. 
-Com va sorgir la idea de fer la semicobertura? 
-Quan es va parlar de cobrir-ho, cap a l’any 2000 per redreçar la situació, l’Ajuntament va 

decidir organitzar una taula de treball en la qual hi havia diversos arquitectes, entre ells 
nosaltres i Enric Miralles, Albert Viaplana i membres de dues enginyeries, Europroject i GPO. 

També hi vam incorporar Higini Arau per tractar la contaminació acústica. En aquestes 
trobades vam encarar el problema i va ser on es va optar per no fer un túnel i per instal·lar 
pantalles acústiques. Va ser un brainstorming on es va gestar el projecte. 

-Quines dificultats inicials plantejava el projecte? 
-Calia resoldre diferents problemes en un espai que té una proporció desmesurada: una 

longitud de 2,5 quilòmetres i una amplada de cent metres. Es un espai molt estirat, portat al 
límit. La semicobertura i el trasllat del trànsit dels laterals cap a l’interior, a més de les 
pantalles, ens permetien resoldre el problema acústic i, a més, guanyàvem una zona verda al 

llarg dels 2,5 quilòmetres. 
-També calia saltar la barrera física i d’incomunicació que és una autopista amb 

una alta densitat de trànsit en un medi urbà. Considereu que amb la semicobertura 
sha aconseguit millorar la comunicació? 

-És cert. El segon problema era la incomunicació que hi havia entre la població de les dues 

bandes de l’autopista. Amb la semicobertura alliberàvem un espai públic, un espai amb una 
proporció estranya, però que ja era un guany. I vam dissenyar el traçat de la zona verda com 

una teranyina. Va fent ziga-zaga d’un costat a l’altre, és una teranyina que sempre vol cosir 
les dues bandes de l’autopista; els arbres també estan alineats amb continuïtat entre un 
costat i l’altre, els caminets, els parterres. A vista d’ocell, es ven aquesta forma lligada, com 

si los una plantació d’arbres completa que hagués quedat tallada per l’autopista. I si camines 
per la zona verda, també t’orientes cap a l’altre cantó. En tot l’espai urbanitzat hi ha aquesta 

voluntat d’unir, malgrat que sempre hi ha la barrera del trànsit, i les mateixes pantalles 
acústiques son una barrera. 

-Van poder inspirar-vos en altres actuacions semblants, efectuades en altres 

ciutats? 
-No, era una situació nova. Ara és un problema d’àmbit internacional. Nosaltres hem 

explicat el projecte de la Gran Via, abans d’estar construïda, a simposis i congressos a Viena, 
a Roma, perquè es una qüestió nova i que té interès; és una de les primeres operacions a 
aquesta escala que es fan en el camp de les infraestructures vinculat a l’arquitectura. Per a 

nosaltres era innovador, perquè a una infraestructura viària s’hi afegia aquest plus d’espai 
públic. Es tracta d’aprofitar millor espais que ocupen una part considerable del nostre 

paisatge, ja que cada vegada és més forta la pressió de l’automòbil. 



-Diríeu que és el projecte més complex que heu realitzat? 
-Sí. Ha estat un projecte molt difícil en l’aspecte tècnic i de gestió. És una obra d’una gran 

envergadura en la qual han intervingut molts equips, com l’Autoritat del Transport 
Metropolità, tots els serveis municipals, diferents empreses... És un projecte fet en set fases, 

i vam poder realitzar-les de manera encadenada, cosa que ens va permetre vetllar per la 
qualitat del projecte; perquè, quan les obres són molt llargues, es fragmenten i pot passar 
que el resultat no s’assembli gens a l’inici, i l’important en qualsevol projecte és mantenir la 

idea fins al final. És el projecte més complex que hem fet per temps i també per la 
topografia, que ens feia molt difícil connectar una banda i una altra. Hi havia molts llocs 

enfonsats; eren com trinxeres, on la gent sortia de casa i havia de pujar escales per accedir 
al nivell del carrer. Això ha representat moltes reunions amb escales de veïns, conèixer els 
problemes puntuals de cada zona. En aquests vuit anys també s’han produït canvis en les 

administracions, canvis de normatives, per exemple, en parcs infantils. Hem canviat els jocs 
un munt de vegades... Hem hagut de lluitar per la qualitat, perquè no s’aprofitessin, per 

exemple, els bancs del Fòrum en un espai que volíem que tingués singularitat, per posar-hi 
un paviment que també ressaltés la importància de la via. 

-Quines peculiaritats destaquen del mobiliari utilitzat? 

-Amb el mobiliari volíem trencar la monotonia de l’espai. En el fons, l’espai es va com 
repetint i volíem incorporar un mobiliari que fos canviant, de manera que la placeta que uns 

veïns tenen davant de casa sigui diferent de l’altra, tot i estar dins del mateix parc. Les fonts i 
l’aqüeducte també els hem instal·lat per donar varietat, per trencar la monotonia. Els bancs 

són el que anomenem objectes trobats, tenen diferents formes i fugen del banc convencional; 
formen part del paisatge, són elements més lúdics. Els fanals també es van dissenyar per al 
projecte, com el disseny tija, de color verd, amb el qual es busca estar més a prop dels 

elements naturals que dels de vialitat i caracteritzar també el paisatge. Altres bancs i fanals 
de disseny més urbà i convencional s’han situat a les línies de vorera, ja que quan s’urbanitza 

un espai en una ciutat com Barcelona tampoc no pots renunciar a la funcionalitat. 
-El tipus de vegetació escollida també té una intencionalitat? 
-Sí, busquem que en les diferents estacions canviï el color de les zones verdes i que tinguin 

també singularitat. Respecte als arbres, vam haver de canviar la idea inicial. Anant per 
l’autopista cap a Girona et trobes amb grans plantacions de pollancres —les veus quan 

condueixes—, i preteníem importar a l’entrada de Barcelona aquest paisatge de l’autopista 
molt més obert, però se’ns va alertar des de Parcs i Jardins que, si plantàvem tots els arbres 
d’una mateixa espècie, en cas que agafessin una malura els afectaria a tots, i per aquest 

motiu es va variar. 
-Vegetació, aigua, fanals que evoquen les tiges d’una flor, bancs que semblen 

objectes trobats en un espai natural... Heu aconseguit així humanitzar una de les 
parts de la Gran Via més inhabitables?  

-Dins d’una ciutat tan dura i tan construïda juguem amb elements que distreguin, tot i que 

també són espais artificials. 
-Incorporar-hi el tramvia no estava previst en iniciar el projecte. Va comportar 

més dificultats? 
-En les primeres converses el tramvia no existia, es va afegir més tard, i en aquell moment 

sí que se’ns va presentar com una nova dificultat, una nova infraestructura a encaixar, i 

l’encaix ha estat costós. Fins i tot hi ha hagut desajustos en la situació de les estacions, que 
no han quedat anivellades de la manera més òptima. Però un cop acabada l’obra, pensem 

que està bé, perquè es demostra que, a més d’alliberar espai públic, es pot incorporar el 
transport públic. Posteriorment també s’hi ha afegit un carril de preferència de bus. 

-La forta implicació veïnal en tot el procés ha estat un entrebanc per realitzar les 

obres amb agilitat? 
-En absolut. Pel que fa als veïns, l’obra de la Gran Via ha estat un cas exemplar de 

participació; el contacte amb els veïns ha estat constant, i penso que ells també estan 
contents amb el resultat. Els dissenyadors i els veïns hem estat bastant d’acord, perquè el 
que volíem era transformar l’espai i transformar-lo bé. Diríem que hem jugat al mateix equip. 

Fins i tot fem paelles plegats. 
-En diversos sectors no s’ha entès la nova urbanització de la Gran Via al seu pas 

per Sant Martí i s’ha considerat fins i tot oportunista, perquè revaloritza una zona 



on l’autopista hi era abans que molts dels pisos que hi ha construïts. 
-És cert. Però creiem que en aquest cas les plusvàlues estan ben aplicades perquè no 

parlem precisament d’un barri amb un nivell econòmic elevat. La ciutat també ha guanyat 
una entrada millor i, per tant, hi guanya el conjunt de la ciutadania. Entenem algunes de les 

crítiques inicials, però també hi ha molta demagògia, o, si no, que intentin viure com els 
veïns que suportaven els 85 decibels de soroll. Era una entrada pensada per als cotxes, 
mentre que la Gran Via és el carrer més important de la plana de Barcelona. Era positiu 

transformar aquest tram en un bulevard, amb arbres, i que no fos el punt zero... No era un 
lloc habitable. 

-Hi ha altres trams a ciutats pròximes a Barcelona on l’autopista és també una 
barrera que incomunica la població i genera un fort impacte ambiental. Creieu que 
s’hi podrien fer actuacions similars a l’efectuada a Sant Martí? 

-Caldria estudiar-ho, però realment hi ha llocs on l’impacte de l’autopista és brutal. A 
Badalona és un viaducte, i hi ha indrets on potser caldria enderrocar. 

-Quins canvis creieu que provocarà la nova urbanització de la Gran Via en els 
aspectes més quotidians? 

-Si en algun aspecte l’obra canviarà la vida a Sant Martí és que els veïns aniran a comprar 

a les botigues que tenen davant de casa, faran vida als dos costats, fet que abans de la 
semicobertura era impensable. 

 
BENEDETTA TAGLIABUE, ARQUITECTA 

Membre del despatx d’arquitectura barceloní Miralles & Tagliabue, és la redactora del 
projecte de pantalles acústiques per la semicobertura de la Gran Via. Amb el seu marit, Enric 
Miralles, va formar un tàndem arquitectònic que ha firmat obres com la reforma del Mercat de 

Santa Caterina o l’edifici de Gas Natural, dues noves icones arquitectòniques de la ciutat. 
-Com van entrar en el projecte de la Gran Via? 

  L’any 2000 ens va cridar l’Ajuntament per a una mena de concurs d’idees al voltant del 
projecte d’una semicobertura de la Gran Via. Ens vam trobar amb Carme Fiol i amb Viaplana, 
i en una reunió al nostre estudi vam començar a plantejar idees més o menys espontànies, a 

veure què en sortia, una mena de brainstorming per començar a treballar en possibles 
solucions. L’encàrrec era trobar una solució per a una actuació que no podia ser una 

cobertura total, com s’havia fet a les Corts (la Gran Via de Carles III, a la ronda del Mig), 
perquè un túnel tan llarg podia ser perillós, però sí un projecte que dones unes 
compensacions als veïns que vivien al costat de l’autopista. 

-Què van pensar, en un primer moment? 
  D’allà en van sortir moltes idees. Enric Miralles fins i tot va plantejar elevar l’autopista, 

imagini’s. Va arribar a dibuixar-ne algun esbós. Es tractava d’estudiar totes les possibilitats. 
Al final vam idear el plantejament de les pantalles inclinades. 

-Cadascú, però, va tenir una feina concreta. 

-Sí, es va dividir el projecte: la urbanització de l’espai públic va anar a càrrec de Fiol i 
Arriola, els ponts per a vianants, de Viaplana, i les pantalles acústiques, de nosaltres. Vam 

contactar amb l’enginyer acústic Higini Arau perquè fes l’estudi acústic de la proposta; és 
l’expert número u a Europa en la matèria. Aquell any va morir Enric Miralles, però des del 
despatx vam continuar treballant al voltant de la seva idea inicial i vam anar desenvolupant el 

projecte. Vam anar adaptant-la als canvis inevitables a mesura que avançava la complexitat 
del procés. Per exemple, inicialment vam preveure una mitjana central també amb pantalles, 

però acústicament vam comprovar que era contraproduent. 
-Les pantalles no són pas unes pantalles comunes. 
-No. Ja des del primer moment vam voler evitar les solucions òbvies. Una de les coses que 

ens preocupaven, per exemple, era la pèrdua de la visió espectacular de la ciutat que tenien 
els automobilistes quan entraven per la Gran Via descoberta. Així que, per compensar-ho, 

vam començar a jugar amb la idea de les finestres: unes finestretes que trenquessin la 
superfície llisa de les pantalles i que a més fossin absorbents de la llum i l’enviessin cap als 
conductors sense destorbar-los. Volíem que continués sent una entrada bonica a la ciutat, 

amb una certa transparència. 
-També van jugar amb la idea dels colors. 

-És que són fonamentals. No estan a l’atzar. Vam voler crear un ritme, una cadència, a 



mesura que el conductor avança per l’autopista. Per això hi ha panells amb una finestra, 
dues, tres, quatre, o cap finestra. No estan col·locats a l’atzar, sinó que marquen un ritme, 

una seqüència de llum que, des del nostre punt de vista, pot resultar atractiva per al 
conductor i per a la resta d’ocupants del vehicle. No pots veure la ciutat, però el que veus és 

una cosa maca. Aquesta es la idea. I vam començar a jugar amb els colors tenint en compte 
les diferents gammes solars, ordenant-los per zones que ajudin també a identificar en quin 
punt ens trobem i que juguin també amb la idea de ritme. 

-Van pensar també en els veïns? 
-Vam preveure que, malgrat la seva mida considerable, hi hagués molta separació respecte 

dels edificis, de manera que el seu impacte visual quedés amortit. També vam treballar amb 
la idea de frondositat, de bosc, que al voltant s’hi urbanitzaria una zona verda amb arbres, i 
vam dissenyar aquelles peces amb finestres de color amb la idea que quedessin integrades en 

una mena de fullatge. Vam tenir molta feina amb les pantalles, a trobar-hi la forma 
adequada, la grandària, el material, que el disseny fos bonic per als conductors però al 

mateix temps integrat en el nou paisatge que tindrien els veïns. Vam tenir molta ajuda, i cal 
reconèixer-ho, de Carles Sanfeliu, un arquitecte de l’Ajuntament que va ser molt important 
perquè el projecte anés endavant. També va ser molt important l’enginyer Julio Martínez 

Calzón, que és amb qui treballem normalment a l’hora de mesurar materials i identitats. Ens 
va donar molta seguretat treballar amb ell en la creació d’unes pantalles inclinades que 

havien d’aguantar sobre el pas dels cotxes i no fer l’efecte als conductors que els caurien al 
damunt. 

-Com va ser la primera vegada que va passar en cotxe sota les seves pantalles a 
la nova Gran Via? 

-Vaig estar molt contenta. Quan ets al cotxe, crec que tens una sensació divertida, que 

entres en una ciutat simpàtica i alegre. Era l’efecte estètic que volíem aconseguir, a més de la 
reducció del soroll i les molèsties per als ciutadans que viuen i treballen a la zona. 

 
HIGINI ARAU, ENGINYER 
Doctor en Ciències Físiques, en l’especialitat d’acústica, és l’autor de l’estudi acústic de la 

reforma de la Gran Via. És un reconegut expert que ha estat autor també de sales 
simfòniques com el Palau de la Música Catalana (Barcelona), l’Auditori de Barcelona, el 

Kursaal de Sant Sebastià i el palau Euskalduna de Bilbao, així com del projecte acústic del 
Gran Teatre del Liceu (Barcelona). 

-Considera que era necessari resoldre els problemes de soroll al tram de la Gran 

Via entre Glòries i el carrer d’Extremadura? 
-Sí que era necessari. S’hi suportaven fins a vuitanta decibels en els pisos alts; era com 

tenir una fàbrica just al costat i constantment en funcionament. 
-Quins efectes té la contaminació acústica en les persones? 
-El so sempre mata, però jo sempre dic que d’alguna cosa hem de morir. Hi ha estudis que 

indiquen que a partir de setanta decibels el cos humà segrega hormones, adrenalina, lípids a 
la sang i de tot... Però setanta decibels ja se sobrepassen en situacions quotidianes, com en 

un bar on hi ha gent xerrant. Ara la tendència és poder reduir el soroll a menys de setanta 
decibels. Els límits de sensibilitat urbanística demanen nivells sonors de seixanta-cinc decibels 
com a màxim en qüestions viàries. 

-Des de quan hi ha preocupació per la contaminació acústica? 
-És una preocupació actual; abans no s’hi donava pràcticament importància. És un tema 

d’ara i que creix. 
-Hi ha més interès per part de les administracions en la reducció de sorolls per 

millorar la qualitat de vida? 

-Hi ha més sensibilitat a la fora, perquè la gent ho reclama, però a vegades pot haver-hi 
abús i impaciència, i el tema del soroll no és pas fàcil. No es tracta de fer parets i prou. Hi ha 

una llei física que ningú no pot salvar, i es que l’aïllament acústic es proporcional a la 
freqüència d’emissió del so. Si la freqüència és alta, s’aïlla molt, però si les freqüències són 
baixes, l’aïllament també és baix: això és una llei física inevitable i això no ho arregla ningú, 

ni les demandes dels veïns, ni els polítics. 
-Des de quan es dedica a treballar en qüestions d’aïllament acústic? 

-Jo dic que sóc «l’acústica». M’hi dedico des de l’any 1971 quan vaig acabar Físiques. 



Aleshores vaig començar a buscar informació sobre acústica —que era difícil trobar-ne perquè 
no n’hi havia gaire—, i vaig investigar teories de càlcul d’aïllaments acústics, que al cap de 

deu anys van constituir la meva tesi, presentada el 1984. Sempre investigo per preveure, i 
veient que les teories anteriors, excepte les de parets simples, eren molt dolentes, o sigui, 

que no concordaven els càlculs amb l’experiment, vaig fer uns avenços molt importants. 
-Ha treballat en els principals auditoris i teatres i en molts projectes acústics. 

Quins en destaca? 

-L’Scala de Milà és el que més m’ha donat. També hi ha el Liceu, l’Auditori, el Kursaal de 
Sant Sebastià, l’Auditori de Navarra, el de Lleó, el Centre de Convencions de Catalunya, 

l’Auditori-Fòrum, el Lliure... Cada un d’aquests projectes ha estat una gran responsabilitat. 
-Vosté ja és considerat un clàssic en la investigació acústica, oi? 
-Vaig fer la meva pròpia teoria de la reverberació l’any 1988, i l’any 2000 al cap de dotze 

anys d’haver-la publicat, en el centenar¡ del naixement de l’acústica, els cent anys del 
naixement de Sabine, el canadenc Bradley i el seu ajudant Bistafa, del Research Council del 

Canadà, es van dedicar a fer un test amb diferents sales aplicant els càlculs de les sis teories 
existents i els softwares de càlcul. Els softwares van ser els grans perdedors i la meva teoria 
va ser la gran guanyadora. La de Sabine va quedar-hi a prop. Vaig desenvolupar altres 

teories: An Improved Reverberation Formula, un títol modest, perquè quan un és un científic 
poc conegut i treballa en la frontera del coneixement, els que investiguen les teves teories es 

tornen bojos per tombar-les. Però he, al cap de dos anys la van aprovar. Arran d’això, els 
softwares anglesos i danesos s’han actualitzat amb les meves teories. 

-A la Gran Via hi ha instal·lat pantalles acústiques. També ha investigat en aquest 
camp? 

-En barreres no he inventat cap teoria nova; el que tinc és un software que té una 

aproximació de càlcul de pel·lícula, perquè hi tinc en compte la naturalesa de la font de soroll, 
que en el cas de la Gran Via, com que són cotxes, són fonts lineals. Tinc en compte els 

paviments, si estan en pujada o baixada, l’absorció de tots els materials, els efectes pantalla, 
on siguin... Precisament, vaig fer el meu software de càlcul per al cas de la Gran Via. Els 
polítics em donaven pressa i no em refiava dels softwares que existien. Les pantalles han 

estat un treball apassionant, perquè ara m’agrada crear formes que puguin funcionar en cada 
cas i per tant estic molt vinculat a la manera de pensar dels arquitectes. Els càlculs ja gairebé 

m’avorreixen. 
-Les pantalles no deixen de ser una barrera que incomunica les dues bandes de la 

Gran Via; malgrat tot, s’hi ha tingut en compte l’impacte buscant un disseny acurat. 

S’ha hagut d’ajustar el projecte acústic als plans arquitectònics? 
-La forma de les pantalles de la Gran Via la vaig dissenyar jo, que encara hi hagués fet un 

tercer pis, per assegurar. Ara l’aïllament és molt bo, però hagués estat millor. Amb Benedetta 
Tagliabue vam treballar les possibilitats de materials per a la barrera, com els policarbonats o 
metacrilats transparents que s’hi han col·locat. En aïllament acústic de pantalles viàries no cal 

instal·lar un aïllament horrorós per aconseguir una reducció. El que no va ser acceptable va 
ser una primera proposta de fer una barrera al tronc central, com una mena d’arbre; era 

pitjor, perquè enviava el soroll cap als edificis, i aleshores vaig potenciar els laterals. 
-Diu que hi hagués fet un pis més de barrera. No va poder? 
-Fer un pis més era molt car i estructuralment no sé què s’hauria d’haver fet per aguantar-

lo, però el que hi ha és suficient. Ara a la Gran Via viuran força millor que en molts carrers de 
Barcelona. En reducció final vaig preveure que l’aïllament acústic que s’aconseguiria de 

mitjana seria de 13,8 decibels, i amb l’última mesura, feta ara, la reducció es de 13,72 
decibels, gairebé un miracle. Això equival a una reducció de la sensació sonora de més de la 
meitat de la que abans hi havia a la Gran Via, i depèn de la situació dels habitatges, perquè 

ara els veïns que viuen a baix estan en un oasi de pau. 
-Hi havia una solució acústica més perfecta per a la Gran Via? 

-Cobrir sempre és el més perfecte per reduir el soroll, però a vegades el que és perfecte no 
es pot fer sempre. Van decidir no fer una cobertura total, i jo en això no m’hi poso. A més, 
potser la Gran Via hagués valgut deu vegades més, i el més important a tots els nivells es 

aconseguir la millor solució al millor preu. No sempre es poden fer búnquers, i a la Gran Via 
s’han assolit els objectius. 

-El paviment sonoreductor ha contribuït a reduir el nivell de soroll? 



-El paviment contribueix en uns quatre decibels, el que passa és que aquests paviments 
sonoreductors tenen uns anys de durada i han de reforçar-se periòdicament; per tant, caldrà 

tenir això en compte. 
-Segueix investigant en acústica? 

-Sempre penso, però ja no investigo com abans, tot i que en acústica hi ha una cosa molt 
important que no s’ha resolt mai. Podem dir que l’acústica es belluga per tres camins: en 
primer lloc, s’estudia per traçat de rajos, però el raig no té entitat sonora; en segon lloc, hi 

ha el camí de les teories estadístiques, i en tercer lloc, el que és la veritat, que els sons són 
ones, ones sonores, i hi ha propietats de dispersió, fenòmens de ressonància, etc. Falta crear 

la teoria unificada d’aquests tres camps. Potser no es trobarà mai. 
 
Un eix de present i de futur 

LA INAUGURACIÓ 
El 17 de març del 2007 els veïns de la Gran Via entre les Glòries i el Besòs van poder 

celebrar la reforma de l’antiga autopista amb una llarga festa que va durar tot el dia, des del 
matí fins al vespre, amb jocs i actes infantils i espectacles d’animació per a totes les edats 
per tot el recorregut i amb concerts musicals a la nit a tres punts de la Gran Via a la mateixa 

hora, als quals van assistir milers de persones. Hi havia carpes de cada una de les 
associacions de veïns que formen la plataforma que servien de punts d’informació i de 

visualització en format de vídeo del projecte realitzat. Es van posar dos trenets que circulaven 
amunt i avall per la capada lateral que van permetre als qui tenien més curiositat de recórrer 

els dos quilòmetres i mig de nova urbanització i fer balanç del que s’havia aconseguit. Molts 
veïns van saludar la nova cara de la Gran Via amb senyeres i banderes de la ciutat penjades 
als balcons, donant color a uns blocs de pisos que no s’han resignat a ser el mur del davant 

de l’autopista i que han aconseguit finalment canviar el seu destí. 
Es va fer un dinar de germanor a l’anomenada plaça del Totxo, lloc on s’havien iniciat les 

manifestacions per reclamar la cobertura de la Gran Via, amb l’assistència d’un miler de 
comensals. El president de la Generalitat, José Montilla, i l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, 
van assistir a l’acte i els va tocar inaugurar una obra que s’havia decidit quan hi havia uns 

altres responsables polítics a les cúpules de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jordi Pujol i Joan Clos. Entre les autoritats també hi havia el regidor del districte de Sant 

Martí, Francesc Narváez, i el conseller d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
Joaquim Nadal. Tots ells es van felicitar pel camí recorregut i per la feina feta, que ha portat 
fins a una millora de la qualitat de vida deis residents de la zona. 

També van assistir a la inauguració els dirigents veïnals que tant van fer per reclamar la 
transformació de la Gran Via en un carrer mes humà. En el torn de parlaments, el portaveu 

de la Plataforma, Manuel Martínez, va fer un balanç molt 
positiu de la tasca realitzada i de tot el que s’ha aconseguit. La Plataforma per a la 

Cobertura de la Gran Via es va mostrar de nou unida amb els dirigents de les quatre entitats 

veïnals que la van mantenir durant la reivindicació de la cobertura. De fet, fins uns pocs dies 
abans de la inauguració els representants de la Plataforma encara es reunien a l’Associació de 

Veïns de Sant Martí de Provençals per comentar el seguiment de les obres. No se’n van 
despreocupar un cop aconseguida la signatura de l’acord entre les administracions: van estar 
a sobre del projecte i de la realització de les obres fins a l’últim moment, vigilant que es 

realitzés a temps i de la millor manera possible. Manuel Martínez, portaveu de la Plataforma, 
gairebé se l’ha fet seva, de tant visitar l’obra, parlar amb els operaris i revisar els acabats. El 

17 de març, enmig de la gent, el seu rostre era un dels mes satisfets: «Ho hem aconseguit». 
Martínez, eufòric, va qualificar la celebració com la festa popular més important de les que 
s’han celebrat a Barcelona després del Fòrum de les Cultures del 2004. 

 
Un eix de present i de futur 

LA NOVA GRAN VIA 
Avui la Gran Via a Sant Martí manté el seu caràcter de gran eix viari d’entrada i sortida de 

la ciutat,però ha guanyat també un ample passeig ciutadà en la superfície a banda i banda 

del seu recorregut. Entre la plaça de les Glòries i el riu Besòs se succeeixen, a banda i banda 
de la Gran Via, un seguit de cascades, estanys i jocs d’aigua, parterres de jardineria que han 

canviat el gris de l’asfalt pel verd de la natura domesticada, jocs infantils, zones de descans 



per als vianants, i passarel·les de colors per creuar l’antiga cicatriu urbana que va dividir en 
dos el sector de llevant de la ciutat. 

Des de l’interior d’aquest eix viari, en cotxe, els colors i els perfils de la ciutat també han 
canviat. Ara ja no es ven l’impressionant entrada oberta que oferia l’autopista abans, pensada 

per al conductor, però el sobrevolat i les pantalles acústiques que tapen la vista dels xofers es 
compensa amb un joc de llums i colors que marquen el ritme de pas de qui es dirigeix cap al 
centre de la ciutat o bé en surt. 

Per als ciutadans que van a peu, això és tota una altra cosa. A mes de l’ampliació dels 
espais útils per al passeig, amb voreres més amples i el desplaçament dels carrils de 

superfície cap al centre de la via, també els jocs de llums, colors i el paisatge urbà han fet un 
gran canvi. 

La nit ofereix tonalitats i punts de vista de la ciutat diferents ara que s’ha reformat aquesta 

via. No només els grans cartells publicitaris o l’anar i tornar del trànsit nocturn il·luminen la 
Gran Via, sinó que des de la torre Agbar fins al Besòs la zona de vianants, els jocs d’aigua i 

els parterres triangulars enjardinats ofereixen tons nous a la nit de Barcelona. 
 

Un eix de present i de futur 

EL TRAMVIA 
La reforma de la Gran Via ha significat també la incorporació del tramvia a la vida 

quotidiana dels habitants de l’avinguda, amb una línia que els uneix, per una banda, amb les 
Glòries i el Parc de la Ciutadella, i per l’altra, amb el riu Besòs, Sant Adrià i Badalona. Es 

tracta de la línia T5 del tramvia acabat de reinstaurar a la ciutat. A la Gran Via la línia segueix 
tot el tram de la Gran Via renovat, des de la plaça de les Glòries fins al carrer d’Extremadura, 
amb diferents parades en aquest tram de recorregut del total que té la línia: la Farinera, Can 

Jaumandreu, Espronceda, Sant Martí de Provençals i Besòs. 
A la Gran Via el tramvia no passa per la superfície, sinó que es troba al nivell de la calçada 

central de l’autopista semicoberta, sota el voladís del costat del mar, protegit de la resta del 
trànsit per una mena de calaix semitransparent. Tot i aquesta situació semicoberta, les 
estacions disposen d’uns grans lucernaris de vidre per estar ben il·luminades amb llum 

natural. 
El seu pas per la Gran Via, segregat del trànsit de vehicles, el permet anar a velocitats 

comercials pròximes a les del metro. 
El tramvia aproxima els veïns dels barris d’ambdós costats de la Gran Via als municipis del 

Barcelonès Nord d’una banda i al centre de la ciutat de l’altra. La línia T4 finalitza al carrer de 

Wellington, al costat del Parc de la Ciutadella. Pel que fa a aquesta línia, s’ha d’estudiar el seu 
prolongament a llocs més cèntrics, com poden ser el passeig de Colom fins al capdavall de la 

Rambla o la plaça de la Carbonera. 
També s’estudien altres possibilitats d’augment d’aquest servei, tot i que encara no hi ha 

cap decisió presa, per buscar quina fórmula es pot fer servir per connectar les dues línies de 

Sant Martí i el Besòs (la T4, que recorre la Diagonal entre Ciutadella i el Fòrum i arriba fins a 
Sant Adrià, i la T5, que recorre la Gran Via des de Glòries fins a Sant Adrià i Badalona) amb 

les línies de tramvia existents a les Corts i el Baix Llobregat. Entre les opcions que s’estudien 
hi ha la de connectar-les a través de l’avinguda Diagonal, pel litoral i per l’avinguda del 
Paral·lel i Tarradellas, en un mena de roda marítima que uneixi les línies de tramvia. 

Barcelona ja va tenir una xarxa de tramvies durant el segle XX, fins que el vehicle privat i 
el rodat (servei d’autobusos) van ajudar a provocar que el tramvia desaparegués a principis 

dels anys 70 (sense tenir en compte, el turístic i tradicional Tramvia Blau del Tibidabo). 
D’altra banda, en els últims anys, el tramvia està tenint un ressorgiment espectacular 

arreu del món, ja que és un mitjà de transport que, entre altres coses, fa un ús racional de 

l’energia, respecta el medi ambient, etc. Com a exemple, podem destacar ciutats de l’Estat 
que ja  en disposen (Barcelona, La Laguna-Santa Cruz de Tenerife (illa de Tenerife), València, 

Bilbao, Madrid o Alacant), altres que l’incorporaran properament (Sevilla i Màlaga) i d’altres 
capitals europees n’estan estenent noves xarxes o potenciant-ne les existents: Amsterdam, 
Berlín, Estocolm, Frankfurt, Ginebra, Hèlsinki, Manchester, Marsella, Milà, Montpeller, Munic, 

Nàpols, Newcastle, Oslo, París i Roma. Lisboa és una de les ciutats amb la xarxa més potent, 
amb vint-i-dues línies funcionant dins de la ciutat. 

 



Un eix de present i de futur 
LA TORRE AGBAR 

Igual que la Torre Foster i les dues torres de la Vila Olímpica es van convertir el 1992 en el 
símbol de la transformació de Barcelona i del seu ascens a la primera divisió de les ciutats 

europees, la Torre Agbar s’ha alçat a la plaça de les Glòries com la portaveu de les 
aspiracions renovades de la ciutat i del país. L’edifici d’oficines té 142 metres d’alçada i és un 
enorme cilindre de tons metàl·lics plantat a la plaça de les Glòries i visible des de tota la 

ciutat. Va obrir les portes el novembre del 2005. 
A la planta més alta hi té el despatx el president del grup multinacional Agbar. És un dels 

llocs mes alts de la ciutat, només superat per uns quants metres per les dues torres 
olímpiques, la Torre Mapfre i l’hotel Arts, que voregen els 150 metres d’alçada. L’alçada, 
doncs, marca el poder i les aspiracions del titular de l’edifici. El grup Agbar era el 2006 un 

hòlding de 230 societats en negocis de gestió de l’aigua, la construcció i les assegurances, 
entre altres, i es troba en plena expansió a l’Amèrica Llatina. Amb el nou edifici, el grup ha 

apostat per mantenir la seu central a Barcelona. 
La Torre Agbar, el somni futurista del francès Jean Nouvel, s’ha alçat els primers anys de 

vida d’una manera solitària entre edificis força més baixos, dominant la ciutat des de les 

Glòries sense que ningú discuteixi la seva hegemonia. Però aviat tindrà altres companys, que 
amenacen de desvirtuar el seu regnat fins ara indiscutible. El més alt, un edifici administratiu 

de l’Ajuntament encarregat a un altre arquitecte de prestigi, Federico Soriano. Concebut 
inicialment amb més d’un centenar de metres d’alçada i una gran façana horitzontal, 

l’Ajuntament ha revisat el projecte per reduir-ne l’altura a uns setanta metres, per no fer un 
efecte pantalla sobre la Torre Agbar. 

 

La filla de la Torre Agbar 
La Torre Agbar tindrà una filla. S’assemblarà a la mare, però serà mes alta i s’alçarà a 

Qatar. 
Enamorat de la torre de les Glòries, el ministre de Cultura d’aquest emirat va encarregar a 

l’arquitecte Jean Nouvel un edifici similar. Nouvel n’ha fet una versió de 230 metres. 

Ironies de la globalització: a Jean Nouvel no li agraden gens els edificis d’oficines fets en 
sèrie, els gratacels idèntics que es poden veure als districtes de negocis de Sau Paulo, Dubai i 

Londres i que no responen a la personalitat específica de cada indret. Però precisament 
gràcies a la singularitat de la Torre Agbar li han plogut encàrrecs similars i finalment n’ha 
acceptat un de particular: una altra «Torre Agbar» a la ciutat de Doha, una ciutat de negocis 

enmig del desert de Qatar. 
L’arquitecte ha acceptat l’encàrrec de construir la torre tot conservant la forma cilíndrica, 

però introduint-hi alguns canvis que tenen a veure amb les característiques culturals i 
climàtiques del lloc: tot l’edifici estarà protegit del tòrrid aire del desert per persianes en lloc 
de l’estructura d’acer i vidre de la torre barcelonina, i la cúpula estarà coronada per una 

agulla que, segons Nouvel, recorda el casc dels soldats de la regió. 
No tindrà els jocs de llum de la torre barcelonina ni l’estrany alfabet que formen les 

capricioses obertures de les finestres, sinó una trama de formes romboides a la façana. 
L’altura de l’edifici és molt superior a la de la torre de les Glòries: tindrà 230 metres, la més 
alta de l’emirat, en una àrea on els grans districtes amb gratacels esplèndids volen reivindicar 

el poder econòmic de cada govern i la seva situació dins del mapa global de la modernitat. La 
Torre Agbar no arriba a la categoria de gratacel, com cap edifici a Barcelona, i es queda en 

els 142 metres. 
 

Un eix de present i de futur 

22@ BARCELONA, EL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ 
L’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un nou ordenament urbanístic pensat per 

transformar la vella àrea industrial del Poblenou en un pol de nova activitat, amb fàbriques 
que havien quedat obsoletes i estaven tancades o amb usos poc productius. El nou 
ordenament permet una qualificació nova del sòl 22@, en substitució de la qualificació de sòl 

industrial tradicional 22a. Així doncs, un solar de la zona 22@ —que a grans trets és tot el 
quadrant de llevant sud de la ciutat, entre la Gran Via i la ronda i entre la Vila Olímpica i la 

rambla de Prim, que ocupa una superfície equivalent a 115 illes de l’Eixample— admet una 



major edificació i usos d’habitatge social, sempre que la vella activitat industrial sigui 
substituïda per oficines i altres serveis d’empreses i equipaments relacionats amb les noves 

tecnologies i el coneixement. L’objectiu és el d’animar els propietaris de sòl a renovar 
l’urbanisme obsolet de l’antiga indústria de finals del XIX i principis del XX, però mantenint 

l’activitat econòmica, cosa que no s’hauria garantit si s’hagués optat per una requalificació 
tradicional del sol industrial cap a residencial. 

Un projecte d’aquesta envergadura no ha deixat de tenir els seus conflictes socials. Veïns 

que han hagut de ser reallotjats, tallers i petites activitats industrials que han hagut de tancar 
o canviar de lloc, i protestes per la desaparició d’algunes peces considerades per algunes 

entitats culturals i veïnals importants per al patrimoni arquitectònic de Barcelona han 
acompanyat a la renovació urbana del 22@ en els seus primers passos. L’Ajuntament, de fet, 
s’ha vist forçat a elaborar el 2006 un Pla de Protecció del Patrimoni Industrial que inicialment 

no tenia previst redactar però que les polèmiques ciutadanes arran la desaparició d’algunes 
fàbriques importants l’han portat a fixar una certs límits a la renovació dels edificis. El cas de 

Can Ricart, un complex fabril on treballaven mig centenar de petites empreses d’indústria 
tradicional i que estava afectat per una pla urbanístic relacionat amb el 22@, va ser el 
detonant els anys 2005 i 2006 d’una extensa polèmica ciutadana que va culminar amb la 

marxa de les empreses i la fixació d’uns nous objectius de conservació del patrimoni per al 
conjunt del Poblenou industrial. 

El 22@, segons explica la societat promotora del projecte, l’entitat municipal 
22@Barcelona, «està construint un nou model de ciutat compacta, on les empreses més 

innovadores conviuen amb centres d’investigació, de formació i de transferència tecnològica, 
així com habitatges (4.000 de protecció oficial), equipaments (145.999 m2 de sòl) i zones 
verdes (114.000 m2)». La societat municipal també destaca que, gràcies al Pla de Protecció 

del Patrimoni Industrial que es va redactar el 2006, es conservaran 114 elements 
arquitectònics d’interès. 

Com a estratègia de ciutat, el 22@Barcelona suposa un desplaçament del sistema nerviós 
de Barcelona cap a llevant. Aquest sistema nerviós té un eix tradicional format pel passeig de 
Gràcia i el tram nord de la Diagonal, però la transformació de la ciutat al districte de Sant 

Martí està obrint nous pols d’atracció d’activitat i de centres de decisió públics i privats. El 
més important és el format gràcies a l’obertura de la Diagonal fins al mar. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es posa l’èmfasi en la creació de nombrosos projectes 
destinats a promoure la competitivitat i la projecció internacional del conjunt d’empreses i 
institucions presents al territori. Aquestes iniciatives permeten crear àrees d’excel·lència o 

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: media, 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tecnologies mèdiques i energia. 

També es compta amb les principals universitats catalanes, com són la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC), l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3), La 
Salle, la Universitat de Vic i el Campus Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on 

s’impartiran les llicenciatures de periodisme, comunicació audiovisual o publicitat, entre 
d’altres, i el futur Campus del Besòs, amb estudis sobre el sector energètic, l’aigua i també 
l’arquitectura, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

La urbanització dels espais del Fòrum de les Cultures celebrat el 2004 va ser un dels 
motors públics de la zona. El recinte del Fòrum, aixecat al costat del Camp de la Bota, en un 

terreny marginal on abans hi havia solars buits, fàbriques contaminants i equipaments de 
gestió de residus (aquests últims no han marxat, sinó que han estat reformats per reintegrar-
los en la nova realitat urbana de la zona), ara funciona com a equipament per a activitats 

empresarials o institucionals juntament amb el veí Centre de Convencions Internacionals de 
Barcelona. 

Al seu costat hi haurà el campus universitari i empresarial del Besòs, que es dedicarà a 
l’energia i la sostenibilitat i que tindrà un edifici singular com a referent arquitectònic: l’edifici 
de l’arquitecta britànica d’origen iraquià Zaha Hadid. L’edifici de Hadid, que ella ha batejat 

com a Spiralling Tower, és el punt de partida i el referent arquitectònic del projecte. Situat a 
l’extrem que toca a Barcelona, a prop de l’edifici Fòrum, tindrà quaranta-vuit metres d’alçada 

i 20.000 m2 d’espais per a empreses i activitat universitària, i allotjarà les oficines 



administratives del campus, distribuït en onze plantes més, dues de les quals seran 
subterrànies per a aparcament, i un auditor¡. 

 
L’estat actual del 22@Barcelona 

A 30 de juny del 2007 la quantitat de sostre construït o amb llicència constituïa el 34% del 
total previst, amb 1.355.973 m2 entre habitatges de protecció, oficines i equipaments. Això 
equival a unes quaranta-cinc illes, si calculem una mitjana aproximada de 30.000 m2 de 

sostre edificable en cada illa en transformació (l’àmbit del Pla 22@ ocupa una superfície 
equivalent a 115 illes de l’Eixample). 

Des de l’inici del projecte, s’ha començat la renovació del 60% de les àrees industrials del 
Poblenou, mitjançant vuitanta-sis plans de millora urbana, que permeten obtenir més de 
2.140.245 m2 de sostre sobre rasant per a noves activitats productives, equipaments i els 

més de 1.100 habitatges (que ja estan construïts o estan construint-se) amb algun règim de 
protecció pública, dels quals un 25% com a mínim ho seran en règim de lloguer. 

I això que el repte no és pas petit. A la societat 22@Barcelona recorden que el projecte 
pretén transformar l’espai equivalent «a una ciutat on cabrien 200.000 habitants », com 
Terrassa o Sabadell, tot i que la preeminència d’empreses prioritzarà els llocs de treball. En 

aquest sentit, les expectatives municipals preveuen 150.000 nous llocs de treball, dels quals 
a mitjans del 2007 ja s’han creat més de 30.000 amb la ubicació de 411 noves empreses. 

D’altra banda, instal·lar el clavegueram, l’enllumenat i la infraestructura necessaris per als 
trenta-cinc quilòmetres de carrer de l’àmbit del 22@ significa invertir 180 milions d’euros 

durant els pròxims quinze o vint anys, i de moment ja se n’hi han invertit 67,2 milions. 
La instal·lació dels serveis d’energia i telecomunicacions en aquest nou eixample barceloní 

té canvis importants respecte al que s’ha fet fins ara a Barcelona. Aquest cop gran part dels 

serveis viatgen junts pel subsòl a través d’una galeria subterrània que circula pel centre de la 
calçada i que uneix les illes entre si. Com que aquestes galeries permeten reparar les 

possibles avaries i afegir nous serveis sense haver d’intervenir sobre la calçada, es redueixen 
les molèsties que suposa el fet d’operar sobre el paviment de la calçada i el seu cost. 

 

L’illa de Cerdà, millorada 
Les illes tindran la forma de les illes ideades per Cerdà però amb retocs: el pas de vianants 

estarà més desplaçat cap al centre de la cruïlla per estalviar desplaçaments als vianants i 
augmentar la visibilitat i la seguretat. A gran part de les illes hi arribaran la fibra òptica, la 
recollida pneumàtica i selectiva d’escombraries pel subsòl i un sistema de climatització 

centralitzada que estalviarà l’ús dels indesitjats aparells d’aire condicionat i rebaixarà els 
nivells de consum. 

 
La relació amb l’entorn del Poblenou 

Des de la societat promotora del pla expliquen que el 22@ també es preocupa d’establir 

vincles amb el teixit social existent. A més de fomentar «noves xarxes de relació entre 
empreses i de cooperació empresarial locals i internacionals», els promotors del pla han 

engegat alguns programes que a través de les noves tecnologies volen introduir millores en 
els serveis i les condicions de vida del districte. Alguns dels principals projectes en curs, 
inclosos dins del programa Districte Digital, són: 

-el reciclatge d’ordinadors, que té com a objectiu la reutilització d’ordinadors procedents de 
les empreses del districte (mitjançant l’associació d’empreses 22@Network) per part de les 

entitats i els col·lectius veïnals; 
-el projecte Memòria Virtual de la Gent Gran de Sant Martí, que apropa els alumnes de les 

escoles del barri a la gent gran per conèixer la historia del barri fent ús de mitjans digitals i 

facilita recursos formatius en noves tecnologies adaptats per a la gent gran que participa en 
el projecte; 

-el Projecte Educatiu 22@Barcelona, que posa en contacte els estudiants de formació 
professional dels centres educatius del districte de Sant Martí amb les empreses de l’entorn 
per tal que puguin desenvolupar les seves practiques a les empreses del territori. 

 
Un eix de present i de futur 

EL PARC CENTRAL DEL POBLENOU 



Jean Nouvel ha deixat la seva petjada a Sant Martí amb un altre element arquitectònic a 
part de la Torre Agbar, aquest cop arran de terra: el Parc Central del Poblenou. 

Hi havia un temps en què les zones verdes havien de ser parcs romàntics amb jardineres i 
fonts circulars, peixos de colors i passejos sota els plàtans. No n’hi havia més. Des del Parc 

de la Ciutadella fins al racó més estret d’una illa de l’Eixample, aquest era el model de natura 
domesticada per a la ciutat. Les modes urbanes van evolucionar i ens van portar a l’altre 
extrem, a les places dures de finals dels vuitanta: asfalt i formigó, línies rectes i desnivells, 

algun gronxador i, amb sort, una font de la qual no se sabia ben bé d’on sortiria l’aigua. Ara, 
el món vegetal torna al disseny urbà però amb la forma de fantasies impossibles. És el que 

ha ideat l’arquitecte Jean Nouvel per al futur Parc Central del Poblenou. 
En el seu projecte la poesia arriba sense complexos a la planificació urbanística. L’illa sota 

la cúpula, l’espai de la meditació, l’estel inaccessible, el cràter amagat i els pous del cel són 

alguns dels espais que l’arquitecte Jean Nouvel, autor també del singular edifici de la Torre 
Agbar de la plaça de les Glòries, ha previst per al futur Parc Central del Poblenou. 

El parc, que es va començar a construir l’estiu del 2006, tindrà forma triangular i farà 
quinze hectàrees, ocuparà el lloc en es creuen l’avinguda Diagonal i el carrer de Pere IV, en 
un punt central del futur districte 22@. El primer que es trobarà el visitant tot baixant des de 

Glòries per la Diagonal serà l’espai de meditació, al vèrtex del parc. Serà una petita 
introducció per a la fantasia botànica que Nouvel ha previst en aquests antics terrenys de 

fabriques. Tot el perímetre del parc estarà cobert per una espessa massa de vegetació, 
sobretot de buguenvíl·lees. A dins del parc, tots els murs i les parets també estaran coberts 

per heures i altres plantes enfiladisses. 
Arreu del parc hi haurà racons de plantes aromàtiques i jocs de llums i colors combinant 

les diverses especies vegetals. El carrer d’Espronceda, que travessarà el parc, es preveu 

cobert per un túnel de flors vermelles per on passaran els cotxes. 
L’element central serà una plaça circular amb pretensions d’esdevenir el principal punt 

sardanístic de Catalunya. També hi destaquen una illa envoltada d’aigua sota un petit forat 
entre la massa vegetal per on passarà la llum i altres elements originals, com unes cabanes 
de flors o una "taula d’aigua", on els infants podran portar petits vaixells per fer-los navegar. 

El projecte incorpora les naus de l’antiga fàbrica d’Oliva Artés com a equipament, amb una 
comissaria de la Policia Local que des del 2006 està en funcionament. 

 
Un eix de present i de futur 
LA FUTURA ESTACIÓ DEL TAV A LA SAGRERA-SANT-MARTÍ 

El Tren d’Alta Velocitat connectarà a la ciutat amb els corredors de desenvolupament 
espanyols i europeus i oferirà l’oportunitat de configurar la nova estació central de la Sagrera-

Sant Martí. Aquesta serà un centre modern de transport que donarà servei a la ciutat així 
com al conjunt de la regió metropolitana assolint un nivell molt alt d’eficiència. 

Disposarà de tres nivells soterrats, a més del vestíbul general que es situarà al nivell del 

carrer. El primer i el tercer destinats pels diferents serveis ferroviaris i el metro, i l’intermedi 
com a vestíbul d’intercanvi. Aquest segon nivell acollirà també les àrees destinades a 

aparcament de cotxes i l’estació d’autobusos. 
Estarà ben connectada amb el sistema viari de la ciutat, amb les entrades i sortides de 

Barcelona i disposarà d’accés directe per als autobusos. 

L’estació, que te previst donar servei a 60 milions d’usuaris el primer any, es disposa com 
a ròtula entre els barris de la Sagrera i Sant Martí de Provençals assumint el desnivell que 

existeix entre ells. Per això, hi haurà dues entrades a l’estació, una per cada barri. Una part 
significativa de la nova activitat terciària es situa damunt de l’estació ferroviària configurant 
un edifici complex i ric en activitats. 

Al voltant de l’estació es generarà una important transformació urbana convertint tota 
l’àrea en un punt central de la ciutat. Es localitzaran habitatges, oficines, comerç i 

equipaments, i esdevindrà un àmbit crucial del llevant de la ciutat. 
La transformació urbana unirà dues zones que havien estat històricament separades per 

les instal·lacions ferroviàries. "Cosirà" l’antiga "ferida" entre els districtes de Sant Andreu i 

Sant Martí. 
 

Edifici “La Núvia” 



Un altre edifici singular ha estat dissenyat per l’arquitecte Frank Gehry (Toronto, 1950) que 
s’emplaçarà als terrenys del triangle ferroviari del barri de la Sagrera-Sant Martí. Aquest 

gratacel, de 34 plantes i i45 metres d’alçada, ja ha estat batejat amb el nom de "la núvia" i 
s’aixecarà en un dels espais actualment mes desolats de la ciutat, la gran platja de vies i 

magatzems ferroviaris abandonats que s’estén entre el Pont de Calatrava i el nus de la 
Trinitat i on es projecta la nova estació del Tren d’Alta Velocitat. 

Així doncs, l’autor del Museu Guggenheim de Bilbao, que per a Barcelona va dissenyar 

l’escultura del peix daurat del Port Olímpic (1992), implanta a la Sagrera-Sant Martí dos 
originals edificis. Un d’ells és una torre brillant de 80.000 metres construïda amb diferents 

nivells i façanes irregulars recobertes de vidre i acer que adquiriran distintes tonalitats amb la 
llum. Aquest gratacel tindrà una coberta la forma de la qual evocarà el vel d’una núvia i que 
cobrirà el segon edifici, de 12.000 metres, on es preveu obrir un museu ferroviari i de la 

historia de la indústria del motor. 
 

Un eix de present i de futur 
LES GLÒRIES 

La plaça de les Glòries estava cridada a ocupar un espai central en la Barcelona que va 

dibuixar Ildefons Cerdà fa un segle i mig. La va posar a la confluència de les dues principals 
avingudes de la ciutat, la Gran Via i la Diagonal, en el que era teòricament el centre geogràfic 

del seu eixample. 
L’evolució urbanística de la ciutat no ho ha permès. Fins ara. La plaça de Catalunya i el 

passeig de Gràcia van ocupar durant el segle XX el paper de centre neuràlgic de la ciutat i 
l’Eixample es va construir de tal manera que la plaça de les Glòries no es va convertir en el 
seu centre geogràfic, sinó just al contrari, en un punt de frontera entre la Barcelona central i 

rica desenvolupada amb l’Eixample rectilini i la Barcelona perifèrica dels barris populars i 
l’urbanisme depredador. 

Com a bon lloc de frontera, la plaça de les Glòries va passar la major part de la seva 
existència com un solar a mig fer, travessada per vies de tren al principi i envoltada de tallers 
i del mercat de segona mà dels Encants. Per allà hi passava la línia de ferrocarril descoberta 

que venia del carrer d’Aragó i girava en direcció al litoral, fins a l’estació de França. Aquesta 
línia és ara a poca profunditat i ha estat un dels principals maldecaps dels redactors del 

projecte de reforma. La poca profunditat obliga a fer una petita elevació al parc verd del 
rectangle de la plaça, cosa que s’intentarà dissimular amb petites ondulacions del terreny. 

Tot plegat, als anys seixanta formava un paisatge més propi d’un extraradi industrial, de 

conjunt de platges de vies descobertes on s’acabaven bruscament la Diagonal i la Gran Via, 
amb tallers i fàbriques fumejant als entorns. El mercat de segona mà dels Encants era l’únic 

motiu que tenien uns quants barcelonins per anar al centre imaginat per Cerdà. 
La urbanització de la Meridiana als anys seixanta i la construcció de l’autopista del 

Maresme el 1970, en ple desarrollismo porciolista, van canviar la situació, però no la van pas 

millorar. Les Glòries es van convertir llavors en una cruïlla d’autopistes d’entrada i sortida 
ràpida de la ciutat. La gran millora viària per als barcelonins va prolongar durant unes 

quantes dècades el desaprofitament d’aquest espai central. Només una llarga i original 
passarel·la de vianants permetia anar d’una banda a l’altra de les Glòries. Aquella passarel·la 
es troba ara al costat de la zona Fòrum, sobre la ronda Litoral. 

Amb les rondes i les obres del 1992 es va intentar refer la plaça elevant els cotxes i 
deixant una gran zona verda circular al mig. però aquella zona verda va quedar desaprofitada 

i el nus viari tampoc no va solucionar les cues. 
Durant l’any 2006 la plaça de les Glòries presentava un aspecte trist i desolat, amb el parc 

del mig tancat i barrat nit i dia mentre els cotxes l’envoltaven per dalt, per l’anella viària, i 

amb el Bosquet dels Encants, una zona verda pròxima, també tancada als ciutadans, tot 
esperant que s’hi reformés l’espai. I va ser l’any 2006, doncs, catorze anys després de la 

construcció de l’anella viària elevada, que l’Ajuntament de Barcelona va iniciar els tràmits 
urbanístics per tirar a terra l’escalèxtric, fer l’enllaç Gran Via-Diagonal sota terra i deixar la 
superfície de la plaça com un gran parc rectangular, de línies rectes, sense cotxes pel mig i 

amb una gran estació subterrània. Això i els edificis d’oficines, negocis i cultura, amb la Torre 
Agbar com a primer emblema, porten les Glòries per fi cap a l’espai central de Cerdà. 

A la superfície hi quedarà un gran parc urbà de forma rectangular, de 400 metres de 



longitud i uns 200 d’amplada: unes 12,5 hectàrees (el Parc de la Ciutadella en fa 17,5 sense 
comptar-hi el zoo). Al voltant d’aquest parc s’aixecaran edificis d’habitatges nous -un miler-, 

tots a la banda de l’Eixample, i diversos edificis d’equipaments, un dels quals servirà per 
reallotjar els venedors del Mercat de Bellcaire, els populars Encants. Durant el 2007 

l’Ajuntament encara debatia entre dues opcions per reallotjar-lo: l’una, situar-lo a la part del 
costat del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), al Parc del Bosquet, i una altra, aprofitar la 
plaça de toros Monumental com a seu dels Encants, si és que l’empresa que explota la plaça 

decideix acabar amb l’activitat. 
El disseny urbà de les Glòries ha quedat, doncs, definit durant els anys 2006 i 2007 per 

l’Ajuntament de Barcelona. però el que no està assegurat és el suport de les altres 
administracions implicades. La infraestructura ferroviària i d’autopista, tal com l’ha dissenyat 
l’Ajuntament, implica la participació i la inversió de la Generalitat i de l’Estat. L’Ajuntament ja 

ha començat per incloure aquesta inversió als plans vigents d’infraestructures del Ministeri i 
de la Generalitat. Si no hi ha obstacles, en pocs anys les Glòries adquirirà una nova 

centralitat. 
 
Gent de la Gran Via. Representants de la Plataforma 

 
Manuel Martínez 

President de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals 
Manuel Martínez, portaveu de la Plataforma Cívica per a la Cobertura de la Gran Via i 

president de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, és un històric del moviment 
veïnal de Barcelona. Ha impulsat en el passat reivindicacions sobre els «1.001 habitatges del 
tèxtil», el metro de la línia 2, la conversió del carrer de Guipúscoa en una rambla i la reforma 

de la plaça dels Porxos, entre d’altres. El Districte de Sant Martí l’ha reconegut amb el Premi 
Sant Martí, l’Ajuntament de Barcelona amb la Medalla d’Honor de la Ciutat i la Generalitat de 

Catalunya amb la Creu de Sant Jordi. (ha estat el primer líder veïnal a rebre aquest guardó). 
 
-Quan va sorgir la idea de reurbanitzar la Gran Via? 

-Era una idea que era rondava des de feia temps. Ja coneixia alguns dels moviments que 
es van produir a la Pan quan es va fer l’autopista a favor de la cobertura, així com el fet que 

el 1992 es van cobrir trams de la ronda del Mig, com el de l’avinguda de Carles III, a les 
Corts, i que alguns trams de la ronda de Dalt i la ronda Litoral ja es van fer cobertes des del 
primer moment. Els exemples estaven clars. Per què aquí no? 

-Quin va ser el moment escollit per llançar la proposta? 
-Va ser durant un sopar amb més d’un miler de persones celebrat al poliesportiu Bac de 

Roda organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Martí, amb l’alcalde Joan Clos i el president 
Jordi Pujol entre les autoritats assistents. En el meu parlament vaig destacar la victòria que 
els veïns havíem aconseguit amb la rambla de Guipúscoa i la línia 2 del metro. I llavors vaig 

advertir: ara lluitarem per la Gran Via! Després del sopar, Jordi Pujol es va adreçar al regidor 
del districte, Francesc Narváez, i li va preguntar què havia volgut dir amb allò. 

-Per què calia esperar a enllestir el metro i la rambla? 
-Jo tenia clar, això sí, que el tema de la Gran Via no podíem abordar-lo mentre no 

aconseguíssim la rambla de Guipúscoa i la línia 2. Per tant, aleshores era el moment. Es van 

confeccionar més d’un miler de pancartes amb el lema «fora sorolls i fums». 
-Quina era l’estratègia? 

-Jo era conscient que havíem d’incorporar voluntats i sobretot els partits polítics, ja que 
l’associació de veïns no podria fer-ho tota sola. L’envergadura del projecte ocupava un tram 
de tres quilòmetres d’una de les artèries principals de Barcelona, amb una població de 25.000 

habitants. Calien altres associacions de veïns, les quals es van anar incorporant 
progressivament a una plataforma unitària per reclamar primer la cobertura i després la 

urbanització dels laterals superiors de l’autopista C31 i de la Gran Via. 
-Quina va ser la reacció dels polítics? 
-Durant mesos vaig mantenir relacions i trobades amb dirigents dels partits polítics amb la 

finalitat que assumissin aquestes reivindicacions, ja que era un problema que afectava milers 
de ciutadans i, per tant, possibles votants. D’aquests contactes van néixer una sèrie 

d’amistats, entre les quals destaca la de Francesc Narváez, regidor del districte, i Antoni 



Santiburcio, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament i primer secretari del PSC de Barcelona, 
el qual considero un dels artífexs. També van jugar un paper molt important l’exconseller 

d’Obres Públiques Pere Macias i el cap del grup de CiU a l’Ajuntament en aquells moments, 
Joaquim Molins. 

-No tothom hi estava a favor. 
-No. Van sortir veus contràries. Oriol Bohigas, reconegut com un dels pares de 

l’arquitectura de Barcelona, com l’anell de les Glòries, deia que aquest tram era l’entrada més 

bonica d’Europa, plena de gespa, i que més valia posar doble vidre als pisos que no pas 
tapar-la. El doble vidre hauria costat entre 200.000 i 300.000 pessetes a cada veí, i això 

hauria resultat tan car com el projecte. A més, no solucionava altres problemes, com la 
comunicació de carrers a banda i banda de l’autopista o la incorporació del tramvia i el 
transport públic, entre altres qüestions que reclamàvem. Als mitjans de comunicació van 

començar a sortir publicats articles en contra de les nostres reivindicacions. Els contraris al 
projecte també deien que primer hi havia la Gran Via i després els pisos, i que ens havíem 

d’aguantar amb el que hi havia. Però això es fals, els blocs de la Pau són de 1966 i l’autopista 
no es va fer fins al 1969. A més, per quin motiu es feien cobertures en dos punts de la ciutat i 
en canvi aquí no? També hi havia el problema de la falta de comunicació entre barris situats a 

banda i banda de la Gran Via i la necessitat de més espais verds, espais verds de debò, dels 
quals poguessin gaudir els veïns. 

-Vau fer alguna cosa per trobar complicitats allà on no n’hi havia? 
-El cap dels bombers de Barcelona, el RACC i el col·legi d’arquitectes i el d’enginyers també 

s’oposaven que s’hi les una cobertura al·legant els riscos que comportava. Es curiós, però 
tanmateix no s’oposaven a les cobertures de la Ronda del Mig, de General Mitre, etc. Vaig 
demanar entrevistes amb tots ells. L’únic que me la va concedir va ser el president del 

Col·legi d’Enginyers, amb el qual vaig poder mantenir una reunió on va reconèixer que jo 
tenia raó. 

-El problema de la seguretat del trànsit en els túnels era un dels principals 
obstacles que es plantejaven respecte del projecte. 

-És cert que l’accident al túnel de Mont Blanc, a Suïssa, havia estat molt inoportú per a les 

nostres reivindicacions. Nosaltres defensàvem que les característiques del túnel de Mont 
Blanc no es podien comparar amb el que volíem fer a la Gran Via. Nosaltres defensàvem una 

cobertura amb una entrada i sortida cada 300 0 400 metres. A més, l’amplada de l’autopista 
permetia en cas d’accident tenir un corredor d’evacuació per a vehicles i persones. 

-I, a més de la seguretat, també hi devia haver problemes de pressupost. 

-Les administracions, la Generalitat i l’Ajuntament, tenien por d’afrontar un projecte 
d’aquestes característiques. Josep Antoni Acebillo, arquitecte municipal i responsable 

d’Urbanisme en aquells moments, havia projectat una sèrie de prioritats a la ciutat, un 
projecte triangular que passava pel Fòrum, Diagonal Mar, TGV a la Sagrera i la zona del 22@. 
La reivindicació de la Gran Via trencava els esquemes a tots els planificadors de l’àrea 

d’Urbanisme de l’Ajuntament. això explica l’escàs suport en un principi per part de l’alcalde 
Joan Clos cap a la cobertura. 

-Qui va jugar un paper clau perquè la reivindicació fos acceptada? 
-Respecte de la Gran Via, Francesc Narváez i, sobretot, Antoni Santiburcio van ser els 

nostres aliats dins de l’Ajuntament. Ell deia que, si hi havia un passeig de Gràcia, per què no 

en podia haver-hi en altres barris? Així s’havien fet projectes com Rio de Janeiro i el passeig 
de Valldaura quan era regidor de Nou Barris... I amb la nostra reivindicació va saber veure 

també la importància de fer un passeig, de convertir la Gran Via en un bulevard. A la 
Generalitat era el conseller titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Pere Macias. Ell va encarregar un avantprojecte a l’empresa GPO per començar a estudiar 

diferents propostes. Li van presentar tres possibles solucions, totes tres de cobertura de 
l’autopista, tot i que amb diferències segons el tractament de les cruïlles amb les vies 

principals a la superfície. Entre les propostes presentades la preferida pel departament va ser 
una que preveia una sortida cada 500 metres. Però aquell avantprojecte va quedar mort. 
Tant a CiU com a la resta de forces polítiques que integraven el Govern municipal, no tots 

estaven d’acord amb el projecte. En el cas de CiU, a l’Ajuntament Joaquim Molins era un gran 
defensor de la cobertura. Era una aposta gairebé personal. Els mitjans de comunicació i els 

partits polítics el titllaven de demagog, cosa que, segons el meu parer, li va comportar un 



cost polític que el va forçar a deixar l’activitat política. Jordi Pujol, entre altres, era contrari al 
projecte. De fet, quan uns periodistes van preguntar a Pujol què li semblaven les nostres 

reivindicacions, va respondre que al final hauríem de fer cobertures al carrer d’Aribau. 
-Tot i això, el projecte va anar als programes electorals dels partits el 1999. Per 

què van fer signar una acta notarial amb aquests programes? No us en refiàveu? 
-En una ocasió vaig mantenir una conversa amb Pasqual Maragall, llavors candidat a la 

presidència de la Generalitat. Em va preguntar a què em dedicava en aquells moments i li 

vaig dir que, a més de ser el president de l’Associació de veïns de Sant Martí, era el portaveu 
de la Plataforma per a la Cobertura de la Gran Via. La demanda ja feia temps que l’havíem 

llançat, n’havíem parlat amb tots els partits i els mitjans de comunicació se n’havien fet 
ressò. La meva sorpresa va ser que em va respondre: «I què és això?» això em va portar a 
desconfiar de la sinceritat de les forces polítiques, de manera que vaig fer que les nostres 

demandes, que havien estat recollides per tots els partits polítics en els seus programes 
electorals, figuressin en aquests programes en una acta notarial. 

-Malgrat les promeses electorals, el projecte semblava estar en una via morta la 
segona meitat de 1999. Massa car, massa perillós; potser la ciutat tenia altres 
prioritats... 

-Hi havia un estancament. La plataforma veïnal convocava assemblees i manifestacions, 
però no aconseguia que se signés un acord per realitzar un projecte de cobertura de la Gran 

Via. Per això, vam fer una ronda d’entrevistes amb tots els partits i vam veure les dificultats 
que tenia el projecte tal qual estava plantejat, amb una cobertura total de la Gran Via. 

Davant d’aquest fet, hi havia el perill que el moviment veïnal no aguantés prou. Cada cop 
veia menys gent a les concentracions. La reivindicació podia morir allà. Fèiem una 
manifestació a la setmana, més o menys, però corríem el risc que anés perdent força 

progressivament. 200, 300, 400 persones com a molt. S’ha de tenir en compte que portàvem 
més d’un any de mobilitzacions. Els partits polítics tenien por de fer pronunciaments per la 

pressió dels mitjans de comunicació i de les declaracions de certs personatges. Per això vam 
llançar una proposta a la qual es poguessin agafar els partits: la semicobertura. Es va 
proposar en l’assemblea que realitzàvem cada setmana i que va ser votada a mà alçada amb 

l’acord de la totalitat dels veïns que hi participaven. 
-Era l’única sortida? 

-Per descomptat que no. Però la realitat és que tots els partits polítics ens van donar la 
raó. «Martínez, acabeu de desbloquejar l’assumpte», em van dir quan vam fer aquella 
proposta. Cal recordar que en un inici les nostres reivindicacions eren per reclamar «menys 

soroll i menys fum», de manera que no ens tancàvem a una proposta diferent de la cobertura 
total si tenia pràcticament els mateixos efectes positius, tant mediambientals com també 

d’unió entre els barris. La semicobertura donava resposta a les nostres demandes. Es van fer 
converses amb els diferents partits a Barcelona i la proposta d’una semicobertura tenia un 
suport unànime. 

-Vosté sempre cita Antoni Santiburcio com el gran artífex de l’acord. 
-És que ho va ser. Mentre nosaltres parlàvem amb grups polítics, el paper de Santiburcio 

va ser clau per acostar el Govern de la ciutat a les nostres posicions. Fins que ell no en va 
agafar les regnes, la reivindicació veïnal tenia una resposta més aviat freda per part de 
l’Ajuntament. L’alcalde Clos va deixar el cas en les seves mans. Tant ell com la federació de 

Barcelona del PSC van assumir qualsevol decisió que ell prengués. I ell va apostar des del 
primer moment per arribar a un acord que tingués en compte totes aquestes millores. En una 

reunió em va dir: «Si tu el respectes, jo respectaré l’acord. 
-Per als veïns, la semicobertura va ser una renúncia? 
-La proposta de semicobertura va ser una resposta audaç a una situació que no anava 

enlloc. Amb els partits polítics immòbils, si no s’hagués fet una contraproposta com la que 
vam fer, tot plegat hauria acabat en fracàs. La relació amb Narváez i Santiburcio en aquells 

moments era intensa. Ells eren conscients que s’hi estaven jugant molt i per això els vaig 
assegurar que els veïns respectaríem els acords a què havíem arribat sempre que ells 
mantinguessin la seva paraula. Així va funcionar la plataforma des del primer moment, 

deixant, això sí, marge perquè els representants de la plataforma poguessin actuar en les 
reunions amb els representants de les administracions. 

 



-Així, vau defensar amb fermesa la semicobertura com a conclusió final de la 
reivindicació? 

-Des del meu punt de vista, la nostra força radicava que érem uns interlocutors que 
complíem amb els acords als quals arribàvem i que havien rebut el suport de les assemblees. 

Acostumo a explicar que una reivindicació és una mena de plataforma on s’han d’enumerar 
uns deu objectius. Si som capaços d’aconseguir-ne set o vuit, hem perdut? No, hem guanyat 
set o vuit punts. això és important no només perquè et dóna marge per negociar, sinó també 

perquè la gent valora més el que s’ha aconseguit. La cobertura total també tenia els seus 
defectes. Creava uns ulls de bou i unes sortides de fum i de soroll molt importants i que 

haurien estat un problema per als veïns que tinguessin la mala sort de tenir-los al davant. I 
cada entrada i sortida també plantejava importants problemes tècnics i de trànsit. El fet que 
estiguéssim d’acord que s’iniciessin els estudis per a una semicobertura no vol dir que la 

solució que finalment s’ha adoptat sigui la que més ens agradés ni, per descomptat, la millor. 
Però, què podíem fer amb tanta pressió mediàtica i política? Renunciar-hi ens hagués portat a 

un carreró sense sortida, i les conseqüències d’això ja ens les podíem imaginar. La gent ha de 
saber que, tant si s’hagués fet la cobertura total com, en aquest cas, una semicobertura, el 
disseny del projecte hauria mantingut igualment el model dels ponts, ja que per sota de 

l’autopista hi passen uns col·lectors enormes de tipus sifó que, en cas que s’aprofundissin, 
augmentarien les retencions d’aigua al costat muntanya, per la qual cosa s’haurien pogut 

provocar inundacions en aquest sector. Hi ha qui diu que això es podria evitar posant-hi 
grans motors de bombeig, però això té diversos problemes: el cost energètic, econòmic i de 

manteniment, amb el risc que en cas d’avaria o caiguda de la xarxa elèctrica es produirien 
inundacions. Davant d’això, es va adoptar el model actual sense modificar els col·lectors 
existents i augmentar-ne la capacitat. 

-En algun moment van pensar de llençar la tovallola? 
-No, mai. Almenys jo. Potser per la meva experiència, potser perquè intuïa que els partits 

polítics volien arribar a un acord, ja que ells no volien donar a entendre que no hi estaven a 
favor davant dels veïns, tenint en compte que tots ells ho havien inclòs als seus programes 
electorals. Per tant, la proposta de la semicobertura no només va ser una sortida airosa per 

als veïns, sinó també per als partits polítics. Abans d’aquest acord, nosaltres havíem proposat 
que, en lloc de cobrir l’autopista, s’omplís de terra el tronc central fins al nivell dels carrers de 

l’entorn, amb semàfors i amb cruïlles a cada cantonada. Això els desmuntava els arguments, i 
aquesta proposta la van rebutjar, perquè el que volien preservar era una autopista d’entrada 
ràpida al centre de la ciutat. A més, hi havia altres problemes, com el fet de no disposar de 

carrers alternatius per assumir gran part del trànsit mentre duressin les obres. 
-La reforma ha significat la instal·lació d’una línia de tramvia. Com ho valoreu? 

-La Plataforma va demanar a l’ATM la línia 9 del metro, llavors en una fase molt inicial 
d’estudi, perquè anés des del Besòs seguint la Gran Via fins a les Glòries. La resposta del 
director general de l’ATM, el senyor Ventura, va ser que no era possible perquè el Pla Director 

d’Infraestructures ja estava molt avançat i no contemplava aquella possibilitat. Però va afegir 
que, tot i així, estàvem en condicions d’aconseguir una línia de tramvia si ho demanàvem. O 

sigui, que vam acceptar-ho. això sí: un tramvia segregat del trànsit, sense semàfors, segur, 
soterrat, a la pràctica un metro. 

-Durant el procés també es va produir una primera conquesta: el semàfor en la 

confluència de la Gran Via amb la rambla del Poblenou al mig de l’autopista. 
-Hi va haver un acord per posar un semàfor que unís el Clot i el Poblenou sobre l’autopista, 

que en aquell tram ja enfila les Glòries i es troba en superfície. La Generalitat s’hi va negar en 
un principi, perquè deia que allò era una autopista i que la velocitat dels vehicles era de 120 
quilómetres per hora. Tanmateix, l’acord de la semicobertura va comportar que uns quants 

mesos després es posessin els semàfors a la cruïlla de la rambla del Poblenou. A més a més, 
a l’acord s’hi van incorporar la urbanització del tram des de Bilbao fins a Sant Joan de Malta i 

la prolongació de la semicobertura des de la rambla de Prim fins al carrer d’Extremadura. 
-Vostè defensa que no es tracta només de millores locals, sinó de ciutat. 
-Sí. Hem aconseguit una solució urbanística molt important per a un sector amb 

problemes. Però també hem aportat mes de deu hectàrees de zona verda a la ciutat. Crec 
sincerament que el moviment reivindicatiu entorn del projecte de la Gran Via ha aportat a la 

història del moviment veïnal una sèrie de valors que haurien de fer reflexionar els mitjans de 



comunicació, administracions, partits polítics i associacions de veïns en general. Una dada a 
tenir en compte és que en cap de les nostres mobilitzacions s’han produït actes de violència. 

Hem dialogat amb fermesa i amb el suport de les assemblees i hem sabut negociar per 
arribar a acords que ens han permès aconseguir el nostre objectiu de millorar la qualitat de 

vida dels nostres veïns. Sense cap mena de dubte, els veïns de Sant Martí ens podem sentir 
orgullosos del que s’ha aconseguit. 

 

Gent de la Gran Via. Representants de la Plataforma 
Aníbal Lemus 

Associació de Veïns de La Pau 
Dirigent històric de l’Associació de Veïns de la Pau, un barri nascut el 1966 al final del que 

seria la Gran Via, tocant a Sant Adrià, ha estat un dels representants de l’entitat dins de la 

Plataforma per a la Cobertura de la Gran Via, de la qual ha estat el secretari. Ha anotat totes 
les dates i guarda totes les actes de les reunions amb les administracions i assemblees 

veïnals. Avui dia és la memòria viva del moviment per a la cobertura de la Gran Via. 
 
-Com es va incorporar l’Associació de Veïns de la Pau a la reivindicació per cobrir 

la Gran Via? 
-Al principi es parlava de cobrir la Gran Via fins a la rambla de Prim, cosa que ens deixava 

fora. Per això vam anar a una assemblea de l’Associació de veïns de Sant Martí de 
Provençals, que era la que estava promovent tot aquest canvi. El seu president, Manuel 

Martínez, n’era el promotor. Vam plantejar la nostra preocupació perquè no es considerés un 
barri com el de la Pau, i se’ns va rebre molt bé. I Martínez ens va proposar d’incorporar-nos 
al moviment a través d’una plataforma d’associacions de veïns. I així vam començar. Tinc 

anotades totes les reunions i trobades, per petites que hagin estat, i les actes de les 
reunions, perquè de tot aixecàvem acta. El 21 de novembre de 1998 va ser la primera reunió 

de membres de la plataforma amb el tinent d’alcalde Xavier Casas i amb el regidor del 
districte, Francesc Narváez. 

-Des del novembre de 1998, primer contacte amb l’Administració, fins al març del 

2007, data de la inauguració, ha estat un llarg camí. Ha estat dur? 
-Molt dur. Vam tallar el carrer diverses vegades, primer els laterals i algun cop l’autopista, 

quan vèiem que calia mostrar la força perquè tot estava bloquejat. Fins i tot vam haver de 
recórrer al Síndic de Greuges perquè la classe política no responia bé a les nostres demandes 
en el primer moment. En mes d’una ocasió vam haver de demostrar-los que no estàvem sols. 

Vam tenir la premsa en contra, i vam rebre també les conseqüències indirectes del fatal 
accident del túnel del Mont Blanc, que va impedir la cobertura total de la Gran Via, tot i que el 

projecte que proposàvem era d’un túnel de només dos quilòmetres i amb sortides cada dos-
cents metres, llum natural i aparcaments sota el voladís que eren també punts d’evacuació de 
l’autopista, i tot plegat amb totes les mesures de seguretat previstes; res a veure amb el de 

Mont Blanc: comparar l’un i l’altre era fer una comparació mesquina. Després, quan la 
semicobertura ja estava acceptada i tot semblava que tirava endavant, ens vam trobar amb 

el problema del tramvia; la Generalitat volia aprofitar aquella reforma per posar el tramvia. 
Nosaltres no hi estàvem en contra, però proposàvem el carrer de Perú, que és paral·lel a la 
Gran Via, sense tant de trànsit i que faria el mateix servei que si passés per la Gran Via. No 

va ser possible. Ha estat una lluita contínua, difícil, on no es podia afluixar perquè llavors es 
perdien moltes oportunitats. 

-Des de la secretaria de la Plataforma coneix de prop l’esforç realitzat. 
-Sí, i sense cap mena de dubte els veïns de Sant Martí poden sentir-se orgullosos del que 

han aconseguit. El procés de negociació i de participació ciutadana no té comparació amb 

altres moviments ciutadans. Algunes dades parlen per elles mateixes: s’han realitzat més de 
cent assemblees veïnals, fet que ha permès, entre altres coses, la participació d’uns quants 

milers de persones i el seguiment de tot el procés; s’han fet més de trenta manifestacions; i 
s’han realitzat prop de quaranta reunions amb l’Ajuntament i la Generalitat (unes deu de 
forma conjunta, amb els cinc partits polítics amb representació al consistori i al Parlament; 

tres reunions amb l’ATM i una amb el Síndic de Greuges). A més, la Plataforma s’ha reunit 
prop de dues-centes vegades, ha organitzat actes festius a camps de futbol i a la via pública, 

amb l’assistència de diversos milers de persones, en algun dels quals s’hi ha exposat el 



projecte. Això vol dir que al llarg d’aquests dos anys s’ha celebrat una assemblea o un acte 
públic cada quinze dies, s’han recollit 20.000 signatures i s’han posat als balcons unes 1.500 

pancartes. Els acords que s’han anat adoptant a les assemblees han estat per la fórmula de 
votació a mà alçada, i en la seva immensa majoria han estat aprovats per unanimitat. Poques 

vegades hi ha hagut una dotzena de vots en contra a les propostes que ha presentat la 
Plataforma. 

-El barri de la Pau es va inaugurar el 1966, tres anys abans que l’autopista de la 

Gran Via. Quan se’n va plantejar la cobertura? 
-Des del primer dia. Jo vaig ser el segon president que va tenir l’associació de veïns, i 

recordo perfectament que ja en parlàvem, d’això, i així ho fèiem arribar a les autoritats 
locals. Encara hi havia horts en lloc de l’autopista i reconeixien que era una emergència i ens 
deien que la cobririen, com es va fer llavors amb el tren que passava pel carrer d’Aragó. Des 

d’aleshores ha estat una reivindicació ciutadana més o menys latent i que va prendre forma 
un cop que Manuel Martínez i la resta de la Plataforma van posar-se a treballar. 

 
Gent de la Gran Via. Representants de la Plataforma 
Genoveva Celeiro 

Representant de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú a la Plataforma per a la 
Cobertura de la Gran Via 

Genoveva Celeiro és la representant de l’Associació de veïns Paraguai-Perú a la Plataforma 
per a la Cobertura de la Gran Via. La seva entitat vernal es va sumar a la plataforma veïnal 

per a la cobertura de la Gran Via un cop els seus dirigents van tenir coneixement del debat 
que començava a sorgir a Sant Martí i que afectava de ple el tram de la Gran Via al pas pel 
seu barri. 

 
-Per què van reivindicar la cobertura de la Gran Via? 

-Perquè ens semblava la millor opció per evitar la contaminació i el soroll de l’autopista. I 
teníem espais perduts que per culpa de l’autopista no es podien aprofitar. Just a la nostra 
zona hi havia a tocar de l’autopista un solar desaprofitat i tancat que es va convertir en un 

focus marginal, amb matalassos llençats, escombraries, gossos que hi vagaven, i 
l’Ajuntament no hi feia res. Per això Manuel Martínez i la seva associació van començar a 

lluitar per tapar l’autopista i millorar els entorns dels nostres; ell i el senyor Lemus, de la Pau. 
Ens van venir a demanar el nostre suport i ens hi vam afegir encantats, amb moltes ganes de 
canviar les coses. 

-I com va anar? 
-Doncs va ser complicat. Al principi ningú no ens entenia gaire. Vam tallar la Gran Via 

perquè ens comencessin a fer cas. Però la ciutat semblava que no ho entenia; fins i tot altres 
associacions de veïns del districte de Sant Martí deien que no estava gens clar el que 
proposàvem. Els diaris tampoc no ens van ajudar al principi, s’hi posicionaven en contra. La 

veritat és que vam estar a punt deixar-ho córrer, perquè no ens en sortiríem. 
-Però van aguantar. 

-Sí, gràcies a la gent que va ser molt fidel i assistia a totes les assemblees i mobilitzacions. 
Eren unes dues-centes o tres-centes persones; potser no eren moltes, però sempre hi eren, 
no ens fallaven mai. Quan vam recollir signatures, en vam recollir milers i milers; la gent 

estava d’acord amb la nostra reivindicació, tot i que costa mobilitzar per a la lluita. Jo, 
personalment, vaig passar quatre dies recorrent els carrers del barri per reunir les signatures. 

També hi havia gent que en un principi no ho entenia, que ens deia que calia tancar les 
finestres i ja està, com s’havia fet sempre. Quan fèiem talls de trànsit a la Gran Via, també 
ens trobàvem amb els conductors, que, en molts casos, no acceptaven la protesta. Alguns 

teníem la funció de moure’ns entre els cotxes, oferir caramels als conductors i intentar 
explicar-los per què ens vèiem obligats a prendre aquella mesura. 

-La demanda del túnel va anar canviant fins a acceptar la semicobertura. Per 
què? 

-Va passar allò de Mont Blanc, l’accident en què van morir una trentena de persones, i ja 

ens van dir que no ens ho donarien, que a Barcelona ja no s’hi faria ni un metre mes de 
túnel. Al cap d’un any de reivindicacions i que les administracions hi donessin voltes, es va 

adoptar la solució de la semicobertura, i la vam acceptar. És clar que hauríem preferit un 



túnel, ja que llavors hauríem pogut tenir un gran passeig central al lloc on ara tenim cotxes, 
però va ser impossible. La negociació no va ser fàcil. Recordo el meu primer disgust en una 

de les primeres reunions, quan els responsables de les administracions ens van dir de sobte 
que caldria reduir carrils per poder-hi posar el tramvia. Allò semblava que feia impossible fer 

la reforma de la Gran Via. Va ser una dutxa d’aigua freda. Jo vaig estar a punt de llençar la 
tovallola, de tornar-me’n cap a casa; semblava que teníem la ciutat en contra i que les 
administracions no deixaven de posar excuses per impedir la realització del projecte. Però, 

per sort, va haver-hi constància, va haver-hi insistència, i la Plataforma també va saber 
assumir cadascun dels reptes que sortien pel camí fins a arribar a conduir les administracions 

cap a un projecte que finalment ha vist la llum. 
-I com veieu el resultat? 
-Bé. La nostra zona, entre el carrer de Josep Pla i l’avinguda del Maresme, és una mena de 

mitja lluna amb molta inclinació de terreny. Però entenem que era complicat trobar-hi una 
bona solució amb un desnivell tan gran; en aquell punt els pisos estan molt baixos. S’hi han 

fet sis passarel·les per creuar, i això està molt bé, ja que la gent ja no ha de caminar tant 
com abans per poder creuar la Gran Via. 

-Vostè és una veterana al barri. Com ha vist l’evolució de la zona? 

-Nosaltres hi teníem un bar quan en lloc de l’autopista hi havia una horta i un pastor de 
tant en tant hi portava les ovelles. He vist com enginyers de Madrid venien aquí a 

inspeccionar els terrenys i prendre mesures per preparar les obres, als anys seixanta. 
Esmorzaven al meu bar. Allà on ara hi ha la Gran Via no hi havia res, només una caseta en 

mal estat que tenia unes quadres amb cavalls. I ara hi tenim una zona urbanitzada i hem 
aconseguit, a més, que la Gran Via deixi de ser una autopista tan agressiva cap als veïns, que 
la puguem creuar mes fàcilment, i que el soroll i els fums no ens afectin tant. També hem 

guanyat espais per al vianant i places d’aparcament: set-centes places de pàrquing subterrani 
quan aquí no n’hi havia, ja que els blocs de pisos es van fer als anys seixanta i setanta sense 

aparcaments a sota. 
 

Gent de la Gran Via. Representants de la Plataforma 

Maria Carme Corbalán 
Representant de l’AV Gran Via-Espronceda-Perú a la Plataforma per a la Cobertura 

de la Gran Via 
Va néixer a Barcelona el 1942, al Poblenou, on va viure fins a finals dels anys seixanta, 

quan es va traslladar a tocar del que més tard seria l’autopista de la Gran Via, a l’alçada del 

Pont d’Espronceda. És secretària de l’Associació de veïns Gran Via-Espronceda-Perú i va ser la 
representant d’aquesta entitat dins de la Plataforma per a la Cobertura de la Gran Via. 

 
-Com va començar la reivindicació per canviar de dalt a baix la Gran Via? 
-Ve de molt lluny, això. De fet, en algunes reunions de la nostra junta comentàvem a 

vegades com n’era de molest, el soroll de l’autopista. Però era una queixa que no es 
concretava en res concret; l’autopista semblava un element inamovible, intocable. Un dia que 

un dels dirigents de la nostra associació, Josep Borrull, i el president de la de Sant Martí de 
Provençals, Manuel Martínez, tornaven en autobús d’una reunió de la FAVB van parlar sobre 
el tema del soroll, i des d’allà van començar a donar voltes al que podria ser una important i 

necessària reivindicació davant de les administracions. Vam plantejar-ho primer a les nostres 
associacions i després a d’altres de la zona, tot i que no a totes, perquè algunes no van voler 

saber-ne res, i Manuel Martínez, que sap moure’s molt bé en molts àmbits, va començar a 
anar als partits polítics i a fer arribar la reivindicació a la premsa. Així es va posar en marxa 
tot. 

-Va costar obrir el camí entre la classe política? 
-El primer a qui vam anar a veure per plantejar aquesta qüestió va ser el conseller de 

Política Territorial, Pere Macias, a qui no li va semblar malament la idea. Al cap d’un temps, 
de fet, va encarregar tres possibles avantprojectes que preveien una cobertura total de 
l’autopista, cosa que eliminava el problema del soroll i unia per fi els barris de banda i banda 

de la Gran Via. Però es va decidir després que allò seria perillós, va passar l’accident de Mont 
Blanc i ens van dir que no podria ser de cap manera, tot i que el túnel que nosaltres 

proposàvem tenia una sortida cada dos-cents metres i uns sistemes de seguretat que el de 



Mont Blanc, per descomptat, no tenia. El tinent d’alcalde Xavier Casas també va intervenir-hi, 
però va ser definitiu el tinent d’alcalde Antoni Santiburcio, que va ser qui va decidir que 

l’Ajuntament s’hi havia de ficar a fons i que allò s’havia de fer. Per intentar blindar el suport 
dels polítics vam arribar a l’extrem de portar davant del notar¡ les manifestacions que feien 

en campanya electoral. 
-I tot això, acompanyat de molta feina al carrer, suposo. 
-Doncs sí: vam recollir moltes signatures, i vam tallar els laterals de la Gran Via i 

l’autopista algun cop, fins que l’acord va arribar. Han passat gairebé nou anys des que vam 
començar aquesta reivindicació i el moment en què estem, a punt d’assistir a la inauguració. 

Ara veus que no hi ha tanta gent en contra com aleshores semblava. Recordo que mentre 
explicàvem entre els veïns per què convenia cobrir l’autopista et trobaves que hi havia gent 
que deia que no, que era prou maca l’autopista per a la gent que venia en cotxe, amb aquella 

gespa plantada als laterals. Però, es clar, allò estava pensat per als conductors, que hi 
passaven i en gaudien durant uns segons, si és que en gaudien, i no per als milers i milers de 

persones que hi vivíem i que patíem l’autopista les vint-i-quatre hores del dia. 
-No era fàcil mobilitzar la gent? 
-La gent que es va mobilitzar en un primer moment no ens va abandonar mai. També hi ha 

hagut algun veí en contra, és clar, sobretot aquells que van venir a viure-hi quan l’autopista 
ja estava feta. Però és que primer es van fer els blocs. Jo mateixa, quan vaig venir a viure-hi, 

no tenia al davant l’autopista, sinó terrenys buits i horts. Per sort, ara es veuen molt 
clarament les diferències. Abans, amb l’autopista, calia caminar uns quatre-cents metres per 

creuar a l’altra banda. això era una mica com Vila de Munt i Vila de Baix, barris independents 
que es donaven l’esquena, ningú creuava per comprar o per anar a un bar a l’altra banda; 
això matava el comerç. Ara pràcticament cada carrer té el seu pas per creuar. Naturalment, 

això no es exactament el que volíem en un principi, que era la cobertura total de l’autopista. 
Encara penso que hagués estat una bona solució, perquè la ciutat hauria guanyat una 

quantitat de terreny impensable amb una llosa que hauria tapat l’autopista, un gran passeig 
en posar també guarderies, llars d’infants, biblioteques, i tot això en terrenys regalats. Però 
amb la solució que s’ha trobat hem guanyat respecte del que teníem, és clar. 

-Quins són els guanys? 
-El soroll ha baixat i, per això, puc dir que els veïns i veïnes hem sortit beneficiats. De fet, 

ja va començar a baixar quan es va instal·lar el voladís sobre els cotxes. I un cop han 
col·locat les pantalles, li asseguro que això ja és tota una altra cosa. això ja no és viure 
davant d’una autopista, sinó que els nivells de soroll són els de qualsevol carrer de la ciutat. 

-Durant la negociació les entitats veïnals van haver d’assumir algunes rebaixes. 
Va ser difícil? 

-No és tot el que volíem, és clar. També volíem un metro, perquè estem massa lluny de les 
línies 2 i 4, una parada a la part de dalt i l’altra a la zona marítima, i al final vam sortir amb 
un tramvia. Hem cedit en moltes coses. Però cal tenir en compte que teníem la feina que 

teníem. No tothom baixava a manifestar-se. Només que un dia hagués baixat una persona de 
cada pis de la Gran Via, el projecte de cobertura l’hauríem aconseguit de manera immediata. 

-Hi havia veïns contraris a la cobertura, doncs? 
-N’hi havia que no ho veien clar o que els semblava una cosa impossible. També tinc 

l’anècdota d’una veïna, una dona gran, que deia que no volia que li tapessin l’autopista 

perquè li agradava sortir al balcó a comptar cotxes. 
-Li agrada com ha quedat la nova urbanització de la Gran Via? 

-Tot és millorable, és clar. Potser les plaques que cobreixen el tramvia queden una mica 
fredes, massa ciment. Però la resta està molt bé, és un passeig ben maco. M’agrada com ha 
quedat. 

 
Gent de la Gran Via. Alguns veïns i veïnes 

Carlos Azagra 
Dibuixant 

Dibuixant de còmics, és un dels fixos de la popular revista satírica El Jueves i col·laborador 

de la revista Carrer que edita la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). 
Durant els anys vuitanta i noranta —i encara avui— ha estat cronista dels entorns alternatius, 

els seus gustos musicals, les evolucions ideològiques, les històries de bars i les reivindicacions 



més urgents. Els seus personatges més populars són Pedro Pico i Pico Vena, un punky i un 
red skin sorgits de la Santa Coloma de Gramenet dels vuitanta, on l’autor s’havia instal·lat a 

viure provinent de Saragossa. Des del 1991 viu a Sant Martí de Provençals i treballa en una 
petita habitació convertida en un taller atapeït de pòsters, adhesius, fanzines, CD i maquetes 

de música deis grups més underground de Catalunya i d’altres punts de l’Estat. Sempre que 
té temps, fa un tomb pels bars del barri i no té mai un no per resposta per a les entitats que 
necessiten un cartell o alguna altra col·laboració. Com la Plataforma per a la Cobertura de la 

Gran Via. 
 

-Com es viu a Sant Martí? 
-Aquí vaig tenir la tercera filla. Sempre col·laboro amb les associacions de veïns, des que 

vaig venir de Saragossa. Ho faig a través del col·lectiu Botifarra. És un grup que ens 

dedicàvem a fer vida social, sobretot lluita de barris, amb El Viejo Topo, que ens editava una 
revista de veïns... 

-Així doncs, ja coneixia la vida associativa de Sant Martí. 
-De lluny. Sobretot per l’Ateneu Llibertari que hi havia aquí, al carrer de Julián Besteiro. 

Bé, de fet, alguna cosa en queda, encara, d’aquell ateneu. 

-I com és la vida, aquí? 
-La vida és molt tranquil·la, s’hi viu estupendament, vaja. En comparació amb les Rambles 

i tota la moguda d’altres llocs, s’hi viu molt bé. Ara, quan posin el Tren d’Alta Velocitat aquí, 
ja veurem com acaba això. I en comparació amb Santa Coloma, que són carrers amb 

pujades...; aquí hi ha carrers plans, zona vera. Potser és massa tranquil i tot, molta gent 
gran, molts policies, algun fatxa...; però en fi, que m’agrada molt aquest barri. El primer que 
va passar quan hi vaig arribar va ser que era van demanar dibuixos per a l’associació de 

veïns, i també he fet cosetes per a altres associacions. 
-Va fer algun cartell per a les mobilitzacions de la Gran Via. 

-Sí, bé, com he dit, en vaig fer algun per a les associacions del barri. En realitat, per a qui 
n’he fet més és per a Nou Barris, al barri de la Prosperitat, etcètera. 

-Pot fer vida de barri? 

-Sí, però no hi ha gaires col·lectius, està una mica mort. La gent és gran. De fet, una 
mostra són les mobilitzacions de l’associació de veïns, que congreguen molta gent, però 

sempre hi ha molts jubilats. Hi ha poca gent jove. Em sembla que passen de tot. Quan hi vaig 
arribar hi havia un casal de joves, i hi vaig fer un taller de còmics, però va desaparèixer. El 
teixit associatiu brilla per la seva absència, se l’han carregat. 

-Treballa aquí? 
-Aquí faig el còmic, l’escanejo i l’envio. Ara mateix acabo el que estic fent i l’envio a El 

Jueves. Abans havia d’anar al centre de la ciutat, al carrer de Viladomat, i ara fa un any que 
no hi vaig, a la redacció. De tant en tant vaig als locals on hi ha les coses alternatives, els 
punkys, aquella gent. Però és clar, ara tot t’arriba ja per Internet, i gairebé no cal; els 

pamflets, la música, tot va per Internet. Ara estic mes assabentat de les coses que abans, 
però potser massa i tot, és com si anéssim sobrecarregats d’informació. A mi el que m’agrada 

fer de tant en tant es fer tombs pel barri, prendre’m unes cervesetes, unes tapes, tot això. 
M’agrada molt aquest barri. 

-Doncs de bars no en falten, a Sant Martí. 

-Sí, i a més són bars normals, els de tota la vida. N’hi havia més a Santa Coloma, però 
aquí tampoc no està gens malament. 

-Com va ser que va venir a viure a aquest barri? 
-Vaig néixer a Sevilla, a Morón de la Frontera, però de petit ja vaig anar a viure a 

Saragossa, d’on era el meu pare. Vaig anar a viure a Barcelona per estudiar belles arts, i vaig 

estar-me en pisos de llocs diferents: al Camp de l’Arpa, a la plaça d’Espanya, al Casc Antic, a 
Santa Coloma... I com que amb el 1992 tot començava a pujar, vam decidir comprar un pis a 

temps i el vam trobar aquí. De jove jo havia deixat belles arts perquè vaig descobrir que no 
m’interessava gens ni mica, i em vaig ficar al Diari de Barcelona, a Makoki i a partir de 1984 
a El Jueves. 

-El Jueves és potser el lloc que l’ha fet ser conegut a partir de llavors. 
-Sí. Això d’El Jueves, unit a Internet, ara fa coses curioses. Dedico alguna cosa a un local 

de Cuenca, els arriba i s’ho pengen al local i a la pàgina web. I, paral·lelament, he estat en 



coses més minoritàries, com La Veu del Carrer [la revista de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona, la FAVB], revistes ¡ fanzines petits, que sempre m’han agradat. 

-Es pot viure de l’ofici? 
-Sí. Tampoc no et faràs milionari; però, per què vols ser-ho i tenir més problemes? Tampoc 

no m’interessa gaire, això dels diners. Podria estar perfectament sense treballar, la veritat. Si 
vols pasta, has de treballar; però jo, treballar el mínim. Què no és un càstig diví? Doncs això. 
I, fonamentalment, m’ho passo bé. 

-Els personatges d’El Jueves, Pedro Pico i Pico Vena, surten de la vida real? 
-Sí, van néixer a Santa Coloma. Eren el cantant i el bateria del grup Pisando Fuerte, un 

punky i un red skin. Els vaig demanar permís. Jo el que volia quan vaig entrar a El Jueves era 
fer històries de borratxos, amb personatges com l’Ovideo. Però el director d’El Jueves, el Kim, 
que té molta visió de mercat, em va dir: «No, no, posa-hi punkys». Em vaig posar les piles, i 

com que tenia el bar a sota, m’hi vaig fer amic. Ells van quedar contents. Això era el 1985. El 
temps, però, els ha superat. Els skins ja no són com eren abans, s’han tornat més pijos. I els 

punkys ja no ho són tant; ara ja son més peus negres, que ja no són els d’abans. De fet, 
entre els okupes, ara n’hi ha pocs, de punkys; la gent va de normal per la vida, ja no cal 
portar els cabells d’una manera determinada o anar vestit d’una manera en especial, sinó que 

el fonamental ho portes a dins. I eren molt de Santa Coloma; això influeix molt. Ara faig 
coses més d’actualitat. Fem enquestes als lectors. És difícil: El Jueves és l’únic setmanari 

d’humor del món, la resta són mensuals o tenen una altra periodicitat, i és complicat 
mantenir l’audiència amb temes polítics i amb la gent jove amb Internet, el Messenger i totes 

aquestes altres distraccions. 
-El seu còmic sempre ha estat més polític. 
-Sí, el més pamfletari. Ja des del principi. I encara faig coses per a tota mena de gent. Hi 

ha gent que em diu que si tinc un cacau ideològic, que faig coses per a anarquistes, per a 
rojos, per a independentistes... Per a tothom. Hi ha molts ortodoxos i molts gamarussos a tot 

arreu, però jo parlo amb gent a qui tant li és, gent més oberta, que passa molt. Marcelino 
Camacho ja deia que com és que hi ha tants sindicats en aquest país quan hi ha una sola 
patronal. Doncs això: l’esquerra sempre té moltes escissions. I a mi, el que m’interessa, és la 

gent que lluita, dintre d’una línia que sigui progressista, i antifeixista. 
-Va arribar a estar punt d’anar a la presó pels seus dibuixos. 

-Sí, el 1981, coincidint amb el cop de Tejero. Que l’ambient no estava per a gaires festes, 
és clar. Tot això venia de l’any 1978, quan vam publicar a Saragossa una revista que es deia 
Tio Zeta. En un número vam fer un dibuix i vam posar una fotografia de la Mare de Deu del 

Pilar. Ens el van segrestar i el judici va ser després del cop d’Estat. Justament quan anava a 
entrar a la presó, el ministre de Justícia, Fernando Abril Martorell, va trucar a la Guàrdia Civil 

de la presó perquè els vuit dibuixants que havíem d’entrar a la presó no hi entréssim. El que 
no em van perdonar són els deu anys en què no vaig poder votar. L’elecció que em va saber 
més greu perdre’m va ser la del referèndum sobre l’OTAN. Tot allò va ser una vacuna per a 

mi: un cop vaig poder votar, ja no he deixat mai de fer-ho, amb els ulls tancats, amb el nas 
tapat, com sigui, però no m’he saltat mai cap elecció des de llavors. 

-I a Catalunya, va tornar a tenir algun problema? 
-Aquí he tingut un altre judici, amb el col·lectiu Botifarra, del qual formo part. Vam fer una 

portada on sortia un bisbe jugant amb un bàcul com si fos un pal de golf. Església SA, es 

titulava. Era un número monogràfic sobre l’església catòlica. 
-I continua igual de rebel. 

-M’agrada treure a la llum coses que en altres llocs no surten. Jo no aspiro a ser majoritari, 
sinó que m’agrada defensar les minories. És com la moguda per la Gran Via. El projecte ha 
canviat molt, però en un principi era minoritari; al principi eren uns quants, quatre avis, i al 

final es van aconseguir manifestacions massives. Va passar el mateix amb el metro i la 
urbanització del carrer de Guipúscoa. I sempre s’ha aconseguit tot així, a base de muntar el 

ciri. 
-Va anar a alguna manifestació? 
-Sí, hi he estat en alguna, en tinc alguna foto. Amb les meves noies, hi vaig anar. 

-I què li sembla el resultat? 
-Em sembla be. S’ha fet un fifty, fifty, meitat i meitat, entre els que demanaven la 

cobertura i els contraris. Jo tampoc no ho veia molt clar, allò del túnel. I mira que hi vaig fer 



algun dibuix. Però a mi els túnels per a cotxes m’espanten molt, que hi hagi un incendi i no hi 
hagi una sortida fàcil... Bé, i de les obres, hi ha gent que n’està descontenta, però és que 

sempre n’hi ha. Fins que no acabin les obres, és normal. A nivell general, està bé. Als 
discapacitats se’ls va arreglar el problema dels desnivells, o sigui que bé. Sempre queden 

detalls per millorar, és clar, en un projecte d’aquesta envergadura. 
-I el canvi general de la zona, què li sembla? 
-Jo vaig veure aquí les barraques de la Perona, i la veritat es que feia fins i tot por. Ha 

canviat per millorar. 
-També va ser a les mogudes pel metro. 

-Sobretot per la Rambla. Ara, la pròxima és la de la caserna de la Verneda. I la d’un nou 
ambulatori, que el d’aquí ha quedat petit. I sempre lluitant pels espais públics. Més endavant 
vindrà tot això del Tren d’Alta Velocitat, al costat de la ronda de Sant Martí. Hi ha un 

descampat aquí al costat del parc que és l’últim lloc per fer-hi coses ara mateix. A veure què 
passa llavors. 

-I què li sembla l’arribada de l’alta velocitat? 
-Mira, com més temps triguin, millor. Aquest tipus d’estacions atreuen la delinqüència i res 

més. I per un cop a l’any que el faré servir per agafar el tren a Madrid, no em servirà de res. 

 
Gent de la Gran Via. Alguns veïns i veïnes 

Francisco Ibáñez 
Dibuixant 

Dibuixant de còmics, els seus personatges més universals són Mortadelo i Filemón, dos 
detectius aclaparats amb els quals van aprendre a llegir i a riure diverses generacions i que 
solien viure les seves aventures en un entorn urbà curiosament molt semblant al barri de la 

Ribera de Barcelona, on l’autor havia nascut i havia viscut els primers anys de la seva vida. 
Ibáñez es va traslladar als anys seixanta a un pis de la Gran Via amb Bac de Roda i des del 

seu despatx va continuar donant vida als seus genials personatges durant dècades. 
 
-Vostè fa quaranta anys que viu al davant de la Gran Via, a l’altura del carrer de 

Bac de Roda. S’hi viu bé? 
-És el millor lloc de Barcelona. Tinc unes vistes que no es poden veure des de cap altre lloc 

de la ciutat: des del terrat veig Montjuïc, veig el mar, veig el Tibidabo, la Sagrada Família... 
Ara m’han posat la Torre Agbar, que tapa una mica, però aquesta amplitud i aquesta sensació 
de dominar des d’aquest punt la ciutat no la trobes enlloc. I, a més, és un barri encantador, 

amb molta vida, amb bars, amb gent cap aquí i cap allà. Un dia un periodista em va 
preguntar tot estranyat per què vivia aquí a la Gran Via i no a la zona alta de Barcelona. Em 

van venir ganes d’enviar-lo a pastar fang. Per què cal anar a un altre lloc? Que potser pretens 
que jo me’n vagi a viure a un lloc perquè es diu Sant Gervasi, Bonanova, Sarrià, però que és 
un desert, on no hi ha ningú pel carrer, on no hi ha botigues, i on, a sobre, no hi ha amplitud; 

que surts al balcó i no veus res més que el veí del davant a qui pots donar la mà i que, a 
mes, et costa més? Seria una bogeria. Quan em diuen que podria viure en un dels barris cars 

de Barcelona, m’ho passo per l’aixella; visc on a mi m’agrada i punt. 
-O sigui, que és militant de Sant Martí. 
-Militant, tampoc, perquè passo moltes hores ficat al tauler treballant i no veig gairebé a 

ningú. A més, és una zona on viu molta gent i gairebé no es coneix ningú, exceptuant-ne uns 
quants veïns, allò que en diem els de sempre, però hi ha molta gent de pas, que van i vénen, 

gent que un dia els veus i a l’altre no. No parlo d’individualitats, sinó del barri com un tot, que 
és viu, que es mou, en què hi ha molt moviment. 

-Des de quan és veí de la Gran Via? 

-Hi vaig venir a viure el 1966 o el 1967. Llavors no hi havia ningú. Hi havia unes quantes 
fàbriques, la majoria abandonades. M’agradava allò perquè era com si visquessis a la selva 

del Brasil. Sortíem al balcó i al davant teníem uns espais, que em sembla que eren de Parcs i 
Jardins, on cultivaven de tot, arbres estranys i plantes exòtiques, tot barrejat, per després 
trasplantar-ho als parcs de la ciutat. Era el Mato Grosso. Ara ha canviat molt tot. S’ha anat 

urbanitzant i forma part de la ciutat sense distinció. Però llavors, quan no hi havia res, també 
tenia la seva gràcia. 

-En quaranta anys den haver vist com es va fer l’autopista, com es van començar 



a alçar els primers blocs de pisos, les Glòries... 
-Tot, he vist com començava tot, com van començar l’autopista i els blocs, com després va 

quedar tot aturadet, i com sembla que s’hagi estat inflant una mena de bomba d’aire i com 
ara, de sobte, tot comença de nou a pressió, de Bac de Roda cap a mar: tot ha recobrat vida 

amb el 22@; com el que no s’ha fet en trenta anys ara s’està fent com aquell qui diu en 
trenta dies, la qual cosa està bé, és clar, em sembla magnífic. No hi ha vida, encara, és clar, 
està tot acabat de fer, i tot això requereix uns quants anys, que la gent hi vagi a viure, a 

treballar, que hi obrin les botigues... Però n’hi haurà, de vida. 
-Diu que no pot fet molta vida de barri perquè passa el dia treballant. 

-No tinc temps de fer tertúlia, de xerrar amb la gent. A mi el que m’agrada és que quan 
entro i surto veig que estic en un lloc que és viu, que vessa, que hi ha activitat per totes 
bandes; gent que es mou, que progressa, que va cap endavant... això és el que m’encanta 

d’aquest lloc. Puc estar d’acord o no amb les coses que s’hi fan —que n’hi ha que no—, però 
m’agrada veure com allò es mou. No m’agrada, per exemple, això de recobrir la Gran Via 

amb aquest parc a banda i banda del que és l’autopista. Per a mi és un gran encert l’obra en 
global. A mi, el que em feia por el primer moment era que hi fessin un túnel d’aquells 
tremends, llargs, que al final són una ratera. Aquells túnels es fan amb tots els mitjans 

tècnics que hi ha al món, però quan passa res, en el moment crucial, sempre falla alguna 
cosa, sempre fan notícies amb allò que «un munt de casualitats van provocar la catàstrofe». 

Ja sé que molta gent demanava que es cobrís tot, però per a mi era una equivocació 
tremenda, i al final no s’ha fet, afortunadament. Ara bé, la solució que s’ha donat a cada 

costat, bé, no hi estic del tot d’acord, però bé. 
-Troba que falta zona verda, potser? O què en sobra? 
-És que l’Ajuntament, quan fa una obra d’aquesta envergadura, sembla que hi ha de posar 

sempre tones i tones de formigó, i amb línies rectes, formes geomètriques, i així. I reconec 
que el formigó queda molt bé. Però a mi m’agraden més les coses més artístiques, més 

irregulars. En canvi, aquí s’hi ha posat això dels trianglets, l’un darrere l’altre, i després les 
torretes aquelles per on passa l’aigua. A mi em recorden un documental que vaig veure sobre 
unes mines. A més, ja sabem el que és l’aigua, que cal cuidar-la cada dia perquè, si no, quan 

ho abandones uns quants dies, allò és espantós. No ho sé, a mi potser és el que menys 
m’agrada, però en fi, això depèn dels gustos. Home, si m’ha de dir allò de «bé, però ara està 

molt millor del que estava», doncs és clar que sí. Però no és això, coi, sinó que també s’ha de 
fer bonic, atractiu, artístic, i des del meu punt de vista falta una mica, es podria haver anat 
més enllà. 

-Durant aquests quaranta anys vivint a la Gran Via, ha fet servir la zona com a 
decorat de les seves vinyetes? 

-No, la veritat és que no. Jo, quan veig alguna cosa que en la vida real em va fa gràcia, 
després, quan ho poso a la historieta, en el paper, no té ni suc ni bruc, queda carrincló, i no 
em serveix. Al final el que compta es posar-se davant del paper, cremar-se les celles 

treballant i pensar i pensar fins que surt la idea. Mira, potser el que més s’assembla a la vida 
real, potser l’únic, és la secció que feia de la «13 Rue del Percebe». Abans de venir aquí, jo 

vivia al barri de la Ribera, i allò sí que tenia una semblança amb la historieta, amb aquells 
edificis de quatre plantes, amb els veïns que tots es coneixien i que passaven anys i anys i 
sempre eren els mateixos. 

-I de Sant Martí, n’ha tret mai algun element, algun edifici, algun personatge? 
-No, és més difícil. Està més massificat, és més anònim. Fa un temps aquests barris del 

Clot, Sant Martí, el Poblenou, tenien un cert caliu; la gent es coneixia, era una altra manera 
de viure. Però va venir el boom constructiu, els grans edificis i tot això, i van quedar 
despersonalitzats del tot. Va quedar algun edifici com a record del que era allò, però poca 

cosa. I quan jo hi vaig anar a parar, hi havia dificultats per trobar pis, no tant pels preus, com 
ara, sinó perquè no n’hi havia. Ara és al revés. Llavors era tot molt tranquil, mentre que ara 

s’han anat massificant, i no hi ha individus, sinó gent. No ho dic de manera despectiva, 
perquè la gent pot ser molt més meravellosa que la de Pedralbes o de llocs menys massificats 
—que deixa’ls anar, a alguns d’aquests—, sinó que el que vull dir és que la vida és més 

anònima. 
-Treballa a casa. Com s’ho fa per no sentir-se reclòs? 

-Sí, he d’anar de tant en tant a l’Eixample, a l’editorial, i també tinc una caseta a fora, al 



Vallès, on a vegades m’escapo i hi passo un mes. A vegades el pis sembla la presó Model. 
Com a molt, puc sortir al balcó, per fumar, que jo fa molts anys que compleixo a casa la llei 

aquesta del tabac, molt abans que entrés en vigor. 
-Quan vostè va arribar a Sant Martí, ja havia començat a dibuixar Mortadel·lo i 

Filemó ja eren famosos. 
-Sí. Jo fa uns quaranta anys que hi sóc, i Mortadel·lo i Filemó compleixen aquest any 

cinquanta anys. O sigui, que sí. Jo era molt jovenet quan vaig començar a dibuixar. Deuria 

tenir dotze o tretze anys. De fet, fa tant de temps que hi ha el Mortadel·lo que de tant en tant 
a algú se li escapa i quan em veu no pot aguantar-se de dir-me: «Caram, jo pensava que 

vostè era mort» [riu]. 
-Mortadel·lo i Filemó van ser les primeres històries? 
-No, de fet va ser un encàrrec editorial. A principis dels anys cinquanta vaig començar a 

col·laborar en un diari de la «prensa del movimiento». Dijous feien un suplement infantil i allà 
vaig començar a fer les meves tiretes amb una sèrie que no tenia cap personatge determinat, 

sinó que es deia «Haciendo el Indio». Allà qui feia l’indi era jo, perquè per cobrar allò et 
tornaves boig. Després vaig col·laborar a l’editorial Marco amb «La Familia Trapisonda», uns 
altres personatges. D’allà vaig passar per diverses petites editorials fins a arribar a Gigante, 

que és on em vaig quedar. I després, a Bruguera, reconvertida posteriorment en Edicions B, i 
així continuem. 

-D’on li venia l’afició de dibuixar? De família? 
-No, i ara! El que passa es que com a jugador de futbol jo era un negat; mai hi vaig servir. 

Al principi, a l’escola i al carrer els nois em deien d’anar a jugar, però jo era tan dolent que al 
cap d’una estona veia les mirades que deien: «Per què no se’n va d’una vegada?». Així, 
doncs, vaig preferir quedar-me dibuixant. 

-Al seu pis a la Gran Via, observant des del balcó amb una vista privilegiada tota 
la ciutat, què li sembla l’evolució de Barcelona dels últims anys? 

-Home, tinc setanta anys: imagini com ha canviat Barcelona. Potser el que menys ha 
canviat és el lloc on jo vivia de petit, el barri de la Ribera, el carrer de la Plateria, la plaça de 
Santa Maria, tot allò. Potser s’ha canviat una mica el paviment, però continua més o menys 

igual. És de les poques coses que queden igual. La resta de Barcelona ha canviat molt. Per 
exemple, el carrer d’Aragó, on anàvem de petits els nens a veure com passaven els trens, 

que deixaven una fumarada increïble. Per millorar? Mira, sobretot a la meva edat, arriba un 
moment en què avorreixes qualsevol ciutat de més de 50.000 habitants. Tinc un pis a 
Vilanova i la Geltrú, i a mi m’agraden ciutats així, en què no has de fer càlculs de temps per 

anar veure en Paco o a l’Antonio, quant trigues de metro i després quant trigues de bus, sinó 
que senzillament hi vas caminant i punt. Són ciutats que no et dominen a tu, sinó que encara 

les pots dominar. 
-Què li semblen la cobertura de la Gran Via i els canvis a la zona? 
-Es pot mirar des del punt de vista urbanístic i també des de la perspectiva simbòlica. No 

pot haver-hi autopistes i les persones vivint o treballant sobre la mateixa autopista. A 
vegades el grau de cultura d’una ciutat es reflecteix en coses com aquesta: les autopistes són 

les cases perquè els cotxes circulin, però no estan fetes perquè els veïns escoltin 
constantment el soroll del trànsit. La Gran Via es va construir com a autopista; abans 
l’autopista era el carrer de Guipúscoa. La Gran Via, quan es va fer, es va convertir en l’eix de 

sortida de la ciutat. això no té sentit. Jo no només defenso que cobreixin o semicobreixin la 
Gran Via, sinó que tapin les rondes, la de Dalt i la Litoral, pels mateixos motius: els veïns no 

tenen per què sentir permanentment el soroll dels cotxes quan fan el cafè al matí o quan fan 
el sopar a la nit. Això, des de la perspectiva urbanística. Ja sé que això és molt car i que són 
obres molt complicades tècnicament. I precisament Barcelona és la ciutat on la durada de les 

obres és més llarga de totes les ciutats que conec. Aquí no hi ha res que es faci en menys de 
sis anys, vuit anys, i amb qualsevol retard ja són deu anys. Fins i tot quan s’anuncien obres 

noves es fixen per al 2012, el 2015... A Madrid, una prolongació de quatre o cinc estacions de 
metro la fan en dos anys. Aquí, en tardem cinc. I, a sobre, se’ns ensorra (en referència al 
barri del Carmel durant les obre obres de prolongació de la línia 5 de metro). Però després hi 

ha el caràcter simbòlic que retrata una ciutat. De la mateixa manera que hi va haver una 
lluita venal perquè el carrer de Prim fos la pota del cinturó de Ronda i després es convertís en 

la rambla de Prim, els veïns de la Gran Via han aconseguit transformar el que era una 



autopista. Això demostra un grau de cultura, i també de qualitat de la democràcia. Hannah 
Arendt va escriure que la democràcia és participació i no anar a votar cada quatre anys. I la 

participació es demostra en les demandes col·lectives, que no s’han de plantejar només com 
una lluita, sinó com un lloc de convivència quotidiana i per saber què volen els veïns per a la 

ciutat. Per això em sembla que la cobertura és modèlic. I és modèlic el comportament dels 
veïns, però també de vegades el dels regidors. No sempre, però els regidors de Barcelona 
tenen en línies generals una cultura democràtica d’escoltar els veïns. No en tots els temes, és 

clar. 
 

Gent de la Gran Via. Alguns veïns i veïnes 
Ramon Colom 
Periodista i exdirector de TVE 

Ramon Colom, periodista, va néixer a prop de la futura Gran Via, quan els terrenys encara 
eren agrícoles i estaven esquitxats d’algunes fàbriques: aquell és el paisatge de la seva 

infantesa. Durant la seva llarga trajectòria professional ha estat director de Televisió 
Espanyola (TVE), ha presentat programes històrics com Informe Semanal (1980-1987) i 
Millennium al Canal 33 de Televisió de Catalunya, i actualment dirigeix una productora que té 

un nom de ressonàncies martinenques: Sagrera. 
 

-Va seguir les obres de la Gran Via? 
-Sí, jo sóc dels qui els agrada mirar les obres. I, al final, el que s’ha fet amb sembla bé, 

sobretot el procés m’ha semblat modèlic. 
-En quina zona de la Gran Via vivia vostè? 
-La vida dóna molts tombs. La meva besàvia era portera d’una fàbrica que hi havia a Sant 

Martí. Concretament, al final del que ara és el carrer de Cantàbria, on encara es conserva un 
plàtan que hi havia a l’entrada. Allà vaig passar el carnestoltes, la meva primera comunió, 

festes diverses..., i des del meu punt de vista infantil allò era espectacular. Era una fàbrica, 
Can Riera i Cia, esplèndida. Tota la meva família ve d’aquí. Els meus pares després van anar 
a viure a la Sagrera. Però encara es mantenia la relació, és clar; només calia travessar el 

Pont del Treball i la Perona. Per això de petit hi anàvem a missa, a comunions, a casaments, i 
els meus primers records són d’allà. Després vaig créixer a la Sagrera i vaig fer-hi molta vida, 

fins que als setze anys vaig fer uns amics al carrer de Cantàbria i vaig tornar a baixar-hi un 
altre cop. Els meus col·legues fins als vint-i-tres anys eren de Sant Martí. Ja no era el Sant 
Martí que jo havia conegut de petit, tot allò havia crescut. En quedaven algunes coses a 

l’entorn de l’església i la Perona, que anava desapareixent. 
-I després a Madrid. 

-Sí, llavors vaig trobar feina a Madrid i me n’hi vaig anar. Fins al cap de vint-i-quatre anys 
no vaig tornar a Barcelona. Quan hi vaig tornar vaig anar a parar a la Vila Olímpica, i deu fer 
un any que visc a Diagonal Mar, al Camp de la Bota. Tot això em fa tornar en certa manera 

als orígens, a Sant Martí, en aquest cas a la banda sud. Per això a mi em crida molta 
curiositat. Tota la vida l’he anat dibuixant a l’entorn de Sant Martí. 

-Així, doncs, vostè ha conegut el Sant Martí rural i industrial durant la infantesa, 
el del boom constructiu i demogràfic dels anys setanta i ara, quan hi ha tornat, el 
dels Jocs Olímpics i el de la zona Fòrum. Totes les etapes. Li queda algun vincle que 

s’hagi anat repetint durant aquest temps? Algun racó, algun passeig específic? 
-Abans, per anar a la Sagrera a veure la família, havia de pujar per Bac de Roda. Ara que 

hi pots anar directament, amb la bici, passant per la rambla de Prim, el carrer del Maresme, 
em fa gràcia veure com ha canviat, penso que hi he tingut molts amics i que, de fet, molts 
encara hi són. És molt maco. La meva mare va néixer al Poblenou... Tota la meva vida ha 

estat marcada per Sant Martí. 
-Com va ser que va deixar Barcelona per anar a Madrid? 

-Per casualitat, com passen sempre aquestes coses. Jo estudiava a Barcelona i treballava a 
Radio España. Per la patilla, sense cobrar. Un cap que tenia em va dir si a la ràdio tenien 
nens. Vaig preguntar-li per què i em va dir que un amic seu feia un programa pilot a la tele, a 

Miramar. Jo li vaig dir que a la ràdio no hi anaven nens, però que ja n’hi buscaria. I vaig anar 
a buscar el meu germà petit i els seus amics, perquè jo volia veure els estudis de televisió 

per dins. Allà, per entretenir els nens, em van dir si els podia preparar el debat que després 



tindrien. Aquell programa pilot es va gravar, el van enviar a Madrid perquè se’l miressin i la 
resposta va ser que sí que els interessava, i que participés en el programa, si volia, sempre 

que es conservés l’esperit d’aquell primer programa. Llavors vaig anar a Madrid a fer un curs, 
em van fer un contracte d’aquells que ara en diem escombraries, per obra, i vaig anar fent un 

contracte rere un altre fins que em van fer fix. I així vaig començar a Televisió Espanyola. A 
la facultat sempre explico als alumnes que s’ha de tenir sort. Cal demostrar que vals, però 
sobretot cal buscar la sort. No pots esperar que et vinguin a trucar a la porta per fer les 

coses. 
 

Gent de la Gran Via. Alguns veïns i veïnes 
Conxita Julià, “la noia del mocador” 
Poetessa 

Aquesta poetessa va viure una curiosa anècdota històrica amb el president Lluís Companys 
quan estava empresonat entre octubre de 1934 i les eleccions de 1936, que van donar la 

victòria al Front Popular. Ella li enviava cartes amb poemes que ell responia amb agraïment 
des del vaixell-presó on estava empresonat. Quan va retornar com a president, la va trobar i 
li va donar un mocador de record, convertit avui en una relíquia històrica que guarda el 

Museu d’Història de Catalunya. Un petit monument recorda al passeig de Sant Joan la noia 
del mocador, nascuda al Poblenou i avui veïna de Sant Martí de Provençals, a tocar de la Gran 

Via. Conxita Julià, es coneguda com «la noia del mocador» ja que, quan tenia tretze anys, 
arran dels fets del 6 d’octubre de 1934 (van detenir el Govern de la Generalitat i el president 

Lluís Companys i altres consellers van ser empresonats en un vaixell davant del port de 
Barcelona). Va intercanviar correspondència amb el president empresonat, i quan el 1936 en 
va sortir, ell la va reconèixer i li va regalar un mocador. Des de llavors, ella és «la noia del 

mocador». 
 

-Vostè era molt jove quan va passar això. 
-Doncs sí. El 16 d’octubre de 1934, quan van detenir i empresonar el Govern, jo tenia 

tretze anys. Però estava molt al cas de l’ambient polític que es respirava. El meu pare em va 

portar un dia fins al moll del port i des d’allà em va assenyalar un vaixell: «Mira, allà és on hi 
ha el President». Em va impressionar molt. Tant, que em vaig decidir a escriure-li una carta. 

-I què li va escriure? 
-Uns versos. Ja en aquells temps m’agradava escriure poemes i les cartes les vaig fer en 

vers. Li’n vaig enviar unes quantes. En un principi no esperava cap resposta, però al final en 

va arribar una. 
-Quant de temps va mantenir aquella correspondència? 

-Fins que el van alliberar el 1936, després de les eleccions que van guanyar les esquerres. 
Durant aquell temps ell em va enviar quatre cartes. No sé exactament quantes li’n vaig 
enviar jo, coses en vers. 

-I ell, què li explicava en aquella correspondència? 
-Jo era molt jove i ell em tractava amb afecte. «Estimada filla meva», començava sempre. 

M’explicava que estava preocupat per la salut dels altres presoners, que esperava sortir per 
continuar treballant, i a mi em deia que estimés Catalunya, que m’esforcés, que continués 
fent versos, coses així. 

-Què va passar quan el van alliberar. El va poder conèixer? 
-Quan va sortir de la presó hi va haver una gran festa a tota la ciutat. Jo em vaig escapar 

de casa, perquè els pares no m’haguessin deixat anar-hi, i vaig anar amb una amiga fins a la 
plaça de Sant Jaume, on l’esperava una multitud per rebre’l i per acompanyar-lo en el seu 
retorn al Palau de la Generalitat. M’hi vaig posar tan a prop com vaig poder, al cordó de 

seguretat. I quan va passar pel davant vaig cridar-lo, li vaig dir que era la Conxita, però 
abans que pogués acabar de dir-ho em va reconèixer: «Tu ets la noia de les cartes». Jo li 

vaig dir que volia un record seu i em va dir que passés pel Palau, que em donarien una foto, 
una foto signada, que era el que devien donar a la gent que demanava coses així. Però 
llavors, abans de continuar el seu camí entre la multitud, es va ficar la mà a la butxaca del 

pit, es va treure un mocador de seda, un mocador de seda natural, i me’l va donar. «Guarda’l 
i recorda’m sempre», em va dir. 

-Encara el guarda, aquell mocador? 



-Ui, ha tingut molta història, des de llavors, aquell mocador. Primer el vaig ensenyar molt 
contenta a casa, quan vaig explicar el que havia fet. Al cap d’uns dies el vaig portar a una 

veïna que era brodadora, i ella li va posar l’escut de Catalunya com a record. 
-Vau mantenir la relació epistolar? 

-No, no va continuar. De seguida va venir la guerra, i amb la guerra tot es va complicar 
molt. Ell va anar a l’exili, després el van entregar els alemanys i el van afusellar a Montjuïc. 
Jo, tot això, tampoc no ho podia seguir de prop. Va ser un drama. I les conseqüències de 

perdre la guerra van ser dolentes per a tots, per a tothom. Jo mateixa vaig haver de plegar 
dels magatzems Vilardell, on treballava de dependenta, perquè després de la guerra a mi em 

donaven per roja. No em van fer fora ells, però em van deixar ben clar que em tenien 
vigilada i que potser tindria conseqüències negatives per a mi algun dia. Així que em vaig 
acomiadar i vaig trobar una altra feina de dependenta en una fruiteria de barri. Vaig passar 

de dir «Què desitja la senyora?» a dir «Què et poso, reina?» . I un dia la meva mare va 
cremar tota la correspondència i tots els escrits que podien ser comprometedors. En aquell 

moment no ho vaig entendre, és clar. Em va saber molt de greu. La mare volia protegir-nos, 
ara ho entenc, però em va saber molt de greu perdre tot allò. 

-I el mocador? 

-El va salvar el meu pare. Va fer creure a la mare que se n’havia desfet, però en realitat 
me l’havia donat, i em va dir que el tingués molt amagat. I així ho vaig fer. De vegades el 

portava amb mi, ben amagat a dins de la roba, i un dia vaig tenir un ensurt. Feia temps que 
havia acabat la guerra. Jo tornava de treballar cap a casa de nit amb una amiga i a la rambla 

del Poblenou una parella de guàrdies civils ens van sentir parlar en català. Van venir cap a 
nosaltres i jo vaig recordar de sobte que tenia el mocador amb mi, em vaig posar blanca, em 
van flaquejar les cames, vaig tenir molta por i em vaig deixar endur per l’impuls de sortir 

d’allà mig corrents mentre la meva amiga parlava amb els agents. Vaig arribar tremolant a 
casa. Un altre dia, ja cap als anys seixanta, una excompanya de feina que era falangista em 

va aturar un dia, també a la rambla del Poblenou, i em va dir que a mi encara em tenien 
fitxada, que sabien el que jo havia defensat de jove. Llavors jo mateixa vaig acceptar desfer-
me d’aquell mocador comprometedor, i a través d’uns amics de la família el vam enviar a 

Veneçuela. Era l’any 1960. 
-I s’hi va quedar? 

-Fins a la democràcia. La gent que el guardava coneixia la història; de fet, algun cop el van 
exposar, segons ens van explicar. «Señora Conxita, el pañuelo está bien», em deien per 
telèfon. A partir de la represa democràtica vaig tornar a pensar-hi molt. Un dia, en un sopar 

al Casal de Lleida a Barcelona, vaig poder parlar amb Josep Tarradellas i li vaig explicar la 
història del mocador de Companys i que potser valdria la pena retornar-lo a Catalunya. Però 

tot plegat no es va activar fins que el cas va arribar a l’historiador Josep Maria Benet. Va ser 
al Palau Robert, on feien una exposició sobre la República. Ho vaig explicar a la comissària de 
l’exposició i ella ho va fer arribar a Benet. Era a principis dels anys vuitanta i tot just, i molt 

tímidament, es despertava un cert interès per explicar el passat i recuperar la memòria. A 
Benet li va interessar aquesta història, va recollir les dades que li vaig donar i finalment Marc 

Aureli Vila va anar a Veneçuela a recuperar-lo per al Museu d’Història de Catalunya. Les 
condicions que va posar la Generalitat per acceptar aquella cessió va ser que no hi hagués 
periodistes en l’entrega fins que se sotmetés a un procés de verificació de la seva 

autenticitat. 
-I com es va fer, això? 

-Hi va haver una dotzena de testimonis que van explicar que la història era real: persones 
que havien conegut el cas de prop en aquella època, d’altres que jo no coneixia però que 
havien conegut Companys i que podien certificar, per exemple, que feia servir mocadors de 

seda natural com aquell. Coses així. Un cop verificat, es va donar per autèntic i ara és al 
Museu d’Història de Catalunya. 

-Va continuar amb la poesia? 
-I tant, ha estat la meva passió. Per sort, vaig millorar respecte d’aquells versos infantils 

que enviava al president Companys. Ara he pogut publicar un llibre. 

-Vostè va néixer al Clot, després va viure al Poblenou i ara, a prop de la Gran Via, 
al carrer de Huelva. Com veu els canvis que ha viscut Sant Martí durant aquests 

anys? 



-He vist molts canvis, sí; recordo que aquí es conreava, tot això eren camps. I al Poblenou, 
tot eren fàbriques, i ara estan fent obres pertot arreu. Sóc una dona de costums, i encara faig 

molta vida al Poblenou, on vaig passar la major part dels anys de la joventut i la maduresa. 
Vaig molt al Centre Moral, al Casino, a Can Felipa. També col·laboro amb l’arxiu històric. Hem 

de mantenir la memòria de la nostra història. 
 
 

Gent de la Gran Via. Representants de les administracions públiques 
Pere Macias 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques quan es va acordar la meva 
cobertura de la Gran Via 

Pere Macias era el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat quan 

els veïns van posar sobre la taula la demanda de cobrir la Gran Via. Va conèixer per primer 
cop la proposta de cobertura de la Gran Via el dia de la inauguració de la línia 2 del metro. 

Llavors feia poc que ocupava aquest càrrec. 
 
- Com veu el procés negociador que va portar a la reforma de la Gran Via? 

-Vist amb perspectiva, qui va jugar un paper molt important en la història de la Gran Via 
va ser l’associació de veïns de Sant Martí. Devia ser el moment propici per part de 

l’associació, ja que un cop aconseguida la rambla Guipúscoa i el metro, les associacions 
també es plantegen també ara què farem, de què viurem, perquè és lògic que les entitats no 

puguin tenir la maquinària reivindicativa aturada i s’hagin de llançar cap a nou reptes.» 
- Aquest no era un repte qualsevol. 
-No, no era fàcil. Ho van començar a plantejar i de seguida ells mateixos van veure que 

això havia de passar per un acord entre l’Ajuntament i la Generalitat, cosa complexa donat el 
fet que les dues administracions no només estaven governades per partits diferents sinó 

perquè cadascuna té les seves pròpies competències. Fins i tot dins del departament hi havia 
opinions diferents per raons tècniques. La direcció general de Carreteres no era partidària de 
tocar la Gran Via ni fer-li assumir característiques urbanes, ja que la seva feina era 

precisament que funcionés bé com a via ràpida d’entrada a Barcelona. Jo entenia les dues 
parts, els partidaris de cobrir-la i unir barris i els que volien mantenir-la sense canvis perquè 

la ciutat necessitava aquesta entrada ràpida al centre. Per això vaig encarregar al 
departament que es comencés a estudiar quines solucions podien haver per aquest 
problema.» 

-Amb quin resultat? 
-El primer estudi no va ser gaire positiu. Ens va semblar que cobrir dos quilòmetres 

d’autopista, a part del cost econòmic que suposava, tenia molts altres aspectes tècnics que 
ho desaconsellaven. Un de principal era el de la seguretat, sobretot després de la catàstrofe 
del túnel de Mont Blanc. Però no només això. Hi havia altres elements a discutir amb 

l’Ajuntament. Allò era espai urbà, no es tractava només d’una autopista de la Generalitat sinó 
que implicava a la ciutat en el seu conjunt; calia garantir la permeabilitat total del projecte; 

era un espai molt gran, molt important, i per tant no es podia malbaratar. això últim 
implicava aprofitar una hipotètica cobertura per posar-hi també aparcament subterrani per a 
cotxes en una zona on escassejaven. I, sobretot, una de les prioritats de la conselleria, el 

transport públic, que en aquells anys ja es veia com l’única alternativa eficaç davant d’uns 
accessos viaris metropolitans molts complicats.» 

-I llavors van començar a parlar-ne amb l’Ajuntament? 
-L’Ajuntament no va reaccionar bé. En lloc d’entrar a discutir aquests aspectes el que van 

fer, irreflexivament, és intentar posar els veïns en contra de la Generalitat i presentar-nos 

com els que no volíem que es fes la cobertura. L’Ajuntament va tenir una primera reacció 
purament tàctica, d’intentar enfrontar els veïns amb el govern de la Generalitat com havien 

fet en altres ocasions. 
-I com van sortir d’aquest impass? 
-Per sort, l’associació de veïns ho va intuir i no es va deixar portar, va veure que la 

Generalitat tenia les idees clares, que no ens dedicaven a tirar pilotes fora sinó que d’aquí 
podia sortir un bon projecte. La postura de l’associació va ser continuar pressionant la 

Generalitat però també l’Ajuntament en un diàleg a tres bandes que finalment va reeixir. Es 



van començar a fer unes primeres reunions a tres bandes, unes de caire tècnic i unes altres 
de caire mes polític. I mentre es comencen a fer, l’associació de veïns portava la gent al 

carrer, tallava la Gran Via i semblava que buscava l’enfrontament. Però era la seva manera 
de pressionar, ells sabien que nosaltres ja ens havíem començat a reunir i parlar-ne 

seriosament.» 
-Això va desencallar les coses? 
-L’Ajuntament es va implicar, va prendre la paraula a la Generalitat i va acceptar compartir 

un projecte que podia canviar una zona important de la ciutat. Hi va tenir un paper clau 
Antoni Santiburcio, llavors primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament. Crec que ell va entendre 

de seguida la nostra posició, que no ens volíem treure les puces de sobre sinó que volíem que 
ens impliquéssim junts en un projecte que podia ser molt important per a Barcelona, com 
finalment ho ha estat. El primer pas de la negociació va ser veure possible que, sense tapar-

ho tot, es podia trobar una solució positiva a les demandes ciutadanes i que no fos un 
problema de cost. Es van anar afinant les propostes tècniques fins arribar a una solució molt 

propera a la que finalment es va arribar.» 
-Com es va decidir l’acord? 
-Es va decidir en una reunió a la seu del departament de Política Territorial. Allà hi érem 

Antoni Santiburcio, el portaveu de la plataforma veïnal Manel Martínez, jo mateix, i tècnics de 
l’Ajuntament i del departament. Sobre la taula hi havia un estudi de Barcelona Regional que 

portava els elements de semicobertura i urbanització que finalment van tirar endavant, 
excepte un punt: el transport públic. Nosaltres vam defensar que l’actuació havia de 

comportar forçosament una operació d’implantació de més transport públic. Des del govern 
vam reflexionar que si ens gastàvem tots els milions que això suposa però no aprofitem per 
posar-hi transport públic, ens ho retraurien en el futur. Va costar, però finalment tothom hi 

va estar d’acord. Es va descartar el metro, que era l’opció preferida inicialment, pel seu alt 
cost i per raons tècniques, i finalment es va optar per una opció intermitja: un tramvia que 

passaria per sota del voladís de la Gran Via, semisoterrat, sense ocupar espai a la superfície. 
En aquell moment tothom va acceptar que era un tema complex i que calia optar per opcions 
realistes. Al cap d’unes setmanes els tècnics ja havien redactat una nova secció de la 

semicobertura que incloïa el tramvia. Es van fer unes prospeccions de trànsit i d’usuaris i es 
va veure que era possible implantar-lo. Les zones per on passaria el tramvia, densament 

poblades i sense metro a prop, podrien generar un nombre important d’usuaris. Tothom es va 
posar llavors a treballar. La Generalitat es va fer càrrec del projecte de carreteres i transport 
públic, i l’Ajuntament va assumir els costos d’urbanització del nou espai urbà i d’un nou 

aparcament sota la zona de cobertura. Llavors els polítics vam deixar pas als tècnics.» 
 

Gent de la Gran Via. Representants de les administracions públiques 
Xavier Casas 
President de GISA 

Primer tinent d’alcalde i president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge 
durant l’execució del projecte de semicobertura de la Gran Via. Després d’una llarga 

trajectòria com a responsable polític al consistori de la ciutat de Barcelona, va deixar 
l’Ajuntament la primavera del 2007 i ara dirigeix com a president l’empresa d’obres públiques 
de la Generalitat, GISA (Gestió d’Infraestructures, SA). 

 
-Quan es va començar a parlar a l’Ajuntament del cobriment de la Gran Via? 

-Se’n va començar a parlar quan el moviment veïnal va plantejar fer alguna cosa a la Gran 
Via. Recordo que en alguna reunió al Districte de Sant Martí en vam parlar més d’una vegada, 
i també recordo haver-ne parlat amb Antoni Santiburcio, llavors primer tinent d’alcalde. El 

que passa és que sortíem d’una situació complicada: coincidia amb el moment en què 
s’estava fent la cobertura de la ronda del Mig a Badal i es veia clar que no podíem atendre 

demandes com aquella arreu ni cobrir tots els carrers de Barcelona. A més, les situacions 
eren molt diferents; a la ronda del Mig els habitatges estaven a sobre mateix dels vehicles; 
en canvi, aquí, be o malament, hi havia una distància entre el tronc central i els habitatges. 

-Però se’n va començar a parlar. 
-Sí, recordo que vam buscar quines alternatives hi podia haver, dins de l’Ajuntament i 

també alguna vegada amb el conseller d’Obres Publiques de la Generalitat (Pere Macias). 



Vam fer una reunió un dissabte al matí a l’Ajuntament sobre el tema; la recordo molt bé. 
Érem al despatx del primer tinent d’alcalde, amb el regidor del districte i la plataforma veïnal. 

Vam arribar a un acord sobre la manera com treballaríem el projecte i quines eren les coses 
mínimes a les quals no es podia renunciar. Entre aquestes, hi havia el tema del soroll, que 

era la condició principal que havia de complir una possible actuació sobre la Gran Via, i també 
la generació de més espai públic i facilitar el pas d’un costat a l’altre de la Gran Via. En 
aquella reunió ja es va veure que la plataforma veïnal plantejava una sèrie de màxims, com 

ara la cobertura total. Era el seu plantejament de sortida, però això presentava molts 
problemes. 

-Problemes tècnics o de pressupost? 
-El pressupost no crec que hagués estat determinant per decidir fer-hi un túnel o no. És 

clar que en les obres publiques sempre es un factor important i que en alguns casos es pot 

plantejar que potser es poden donar uns altres usos als diners, com ara per a equipaments o 
escoles bressol, que tenen una major rendibilitat social que no pas soterrar una avinguda. Per 

tant, sempre és difícil fer quadrar aquest aspecte. Ara bé, hi havia un element tècnic, de 
mesures de seguretat, que era cert i que feia molt difícil assumir una cobertura total. Cobrir 
mes de tres quilòmetres implicava introduir moltes sortides i entrades, que al final hauria 

produït un efecte contraproduent respecte del que buscàvem. Hi havia una altra alternativa, 
que tampoc no era excessivament bona: tallar el túnel cada 400 metres i fer 50 o 100 metres 

descoberts per ventilar i per posar-hi les sortides. Tampoc no valia la pena: si ho fèiem, 
solucionàvem un problema en un tram de 400 metres i en creàvem un de nou en els 100 

metres següents. Semblava que tot plegat ens conduïa a un carrer sense sortida. Va ser 
llavors que ens vam comprometre a assumir com a criteri que el que féssim, fos el que fos, 
havia d’implicar la Generalitat, perquè l’autopista era de titularitat de la Generalitat i no 

semblava que tota l’operació pogués sortir dels recursos de l’Ajuntament. Amb aquestes 
condicions, nosaltres estàvem disposats a treballar-hi i a assumir el 50% del cost si la 

Generalitat també n’aportava el 50%. Així mateix, era important estudiar molt bé abans 
quins eren els costos, i complir el requisit de no tallar la via mentre es feia la intervenció, ja 
que això hauria generat un problema de circulació a Barcelona molt important. Així va néixer 

el projecte. El primer que es va fer va ser encarregar un estudi de soroll per confirmar que, 
efectivament, hi teníem un problema que calia solucionar: els veïns i les veïnes patien de vint 

a trenta decibels més del límit del soroll permès durant el dia. Abans d’aquella decisió hi 
havia hagut, com es normal, converses prèvies, també amb el conseller de Política Territorial 
i, naturalment, amb l’alcalde Joan Clos, que estava al corrent del que s’estava parlant i en va 

donar el vistiplau perquè continuéssim explorant aquesta possibilitat. Si ell hagués plantejat 
dubtes sobre el tema, s’hauria aturat. Però va passar al contrari. 

-Va ser complicat entendre’s entre administracions de diferent color polític? 
-Les relacions no eren fàcils. I en mig d’aquest procés ens vam trobar amb unes eleccions 

municipals, cosa que no va ajudar gaire. Però amb el conseller Pere Macias treballàvem junts 

en temes de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i hi teníem una relació molt habitual 
en projectes concrets de millora urbana i de transport públic en què ens havíem de coordinar; 

per exemple, la implantació del tramvia. Potser per això hi va haver una possibilitat d’entesa 
més fàcil. I el fet d’assumir com a municipi una part substancial de l’obra els va animar a ells. 
En el moment que tots teníem clar cap a on anàvem (Ajuntament i Generalitat), ja estava 

pràcticament tot resolt. Després, és clar, es discutia si això ho havia de fer l’un o l’altre, o cap 
aquí o cap allà, però res que fos un obstacle greu per al projecte i per a l’entesa entre 

administracions. 
-Des del seu punt de vista, quin va ser el paper del moviment veïnal en el procés? 
-Va ser molt important. Va ser clau en el procés de plantejament de la demanda, en la 

forma en què es va fer, amb un procés prou dialogat i sempre buscant solucions. Hi va haver 
moments més tensos, en què s’havia de dir que tot no podia ser. I també hi va haver 

moments de nervis, els veïns van tallar diverses vegades la Gran Via, però en general van 
portar molt bé el procés. Una cosa és plantejar el projecte i una altra és trobar els recursos, i 
això ho van entendre. 

-Ha quedat bé o hi ha alguna cosa que s’hauria d’haver fet millor? 
-Sempre hi ha alguna cosa que es podria haver fet mes bé, segur, però jo diria que el 

resultat és molt bo. La capacitat de trànsit de l’autopista continua sent la mateixa, fins i tot 



guanyant-hi el tramvia i el carril bus. No s’ha reduït, o s’ha reduït molt poc en tot cas, el 
nombre de places d’aparcament. S’ha més que duplicat l’espai verd, i tot ell és d’utilitat 

pública. Els laterals, crec que funcionen ara molt bé allà en els hem posat, sobre el tronc 
central. I la funció de reduir el soroll s’ha aconseguit segons els mesuraments que hem pres 

un cop l’obra s’ha inaugurat. Hi ha passos per creuar la Gran Via cada cent metres, com a 
mínim per als vianants. S’ha fet el pont d’Espronceda, que semblava una cosa que no podria 
ser i que ara ofereix a la ciutat un dels eixos de mar i muntanya més complets. I s’ha 

guanyat transport públic amb el tramvia, que aquí té una capacitat com si fos un metro, i el 
carril bus. A mi, almenys segons el que he vist, em sembla que l’espai públic que es conserva 

està bé, aguanta bé la prova de la utilització. I els arbres, quan creixin, convertiran això en 
un espai molt interessant. 

 

Gent de la Gran Via. Representants de les administracions públiques 
Francesc Narváez 

Regidor dels Districte de Sant Martí 
El regidor del Districte de Sant Martí ha estat una altra de les persones clau en tot el 

procés que han permès la semicobertura de la Gran Via. Francesc Narváez explica que el 

Districte ha de ser el primer nivell de l’administració municipal on els veïns i les veïnes puguin 
presentar les seves reivindicacions i que aquesta administració local ha d’escoltar-los i 

estudiar-ne la viabilitat, com ha estat aquest cas. El regidor Narváez assegura que l’aposta 
per remodelar la Gran Via la va percebre de seguida com una bona idea que, ràpidament, va 

anar fent efecte de manera irreversible fins a convèncer l’Ajuntament de Barcelona de pactar 
amb la Generalitat de Catalunya i fer tot l’esforç necessari per tirar-la endavant. 

 

-Vostè va defensar la cobertura de la Gran Via en un principi, però no tothom a 
l’Ajuntament de Barcelona ho veia així. 

-Quan vaig conèixer la proposta veïnal per resoldre les molèsties que suposava per a molts 
veïns i veïnes l’antiga fesomia de la Gran Via, la vaig trobar molt interessant i, per això, des 
del primer dia, vaig treballar de manera decidida per trobar la millor solució possible. Un fet 

que va trobar ràpidament un aliat imprescindible en la figura, en aquell moment, del primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Antoni Santiburcio. Ell va defensar de seguida 

la necessitat i conveniència d’una reforma per a la Gran Via amb l’objectiu de reconvertir 
l’autopista en un espai molt més útil i agradable. Aquesta defensa va ser, fins i tot, malgrat 
les reticències i els dubtes inicials que es van poden observar a la plaça de Sant Jaume, tant 

en una banda com en l’altra. 
-Considera que va ser complicat el procés negociador entre administracions ? 

-Aquests processos de gran envergadura i dimensions importants no són mai senzills, i cal 
temps per anar-los madurant, així com per intentar trobar una solució positiva i que sigui la 
millor possible davant els problemes detectats. Evidentment, totes les administracions, dins 

del procés negociador, vam haver d’esforçar-nos per aconseguir que el projecte es pogués 
desenvolupar, de manera que el que només era una idea inicial es va convertir en una 

reforma que vam fer possible des de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
sempre amb la col·laboració dels representants de la Plataforma. 

-La semicobertura va ser una rebaixa que es va haver d’acceptar? 

-No, no, de cap manera. Va ser la millor solució possible després de detectar un greu 
problema de seguretat davant la idea inicial de fer una cobertura total del tram amb un llarg 

túnel per entrar o sortir de Barcelona. Per tant, la semicobertura va ser una solució 
consensuada que ens va permetre replantejar el projecte inicial i, entre altres coses, impedir 
la construcció d’un túnel que no ens garantia seguretat absoluta. Per això, la semicobertura 

ha estat una solució molt més segura que ha permès que el districte i la ciutat tinguin noves i 
grans zones d’espai verd per a ús ciutadà i una comunicació i una connexió millors entre 

barris. Sens dubte, una bona solució al problema que vam tenir inicialment. 
-Què ha significat la reforma de la Gran Via per al conjunt del districte de Sant 

Martí? 

-El districte ha guanyat un eix de gran qualitat urbana, amb més espais i de millor qualitat 
i tothom ara ho pot comprovar. A més, la Gran Via es una artèria viària molt important dins 

la trama urbanística del districte, també de la ciutat, i està situada en un sector en constant 



transformació des de fa molts anys on, entre d’altres, podem destacar projectes tan 
significatius com el 22@, el Parc Central del Poblenou, la transformació futura de la plaça de 

les Glòries, l’arribada del Tren d’Alta Velocitat a Sant Martí, la incorporació del tramvia com a 
mitjà de transport, la millora de la rambla de Prim coronada a baix de tot amb l’àrea del 

Fòrum, etcètera. 
-Quins aspectes considera urbanísticament mes destacables d’aquesta reforma de 

la Gran Via al seu pas pel districte de Sant Martí? 

-La veritat és que és molt difícil per a mi destacar alguns aspectes d’aquest projecte, ja 
que de tot el conjunt me’n sento molt orgullós i satisfet. No obstant això, valoro molt 

especialment el canvi de paisatge que ha aportat el projecte a aquest sector de la ciutat, ja 
que tot aquest espai abans era un paisatge monòton d’edificis d’habitatges més o menys 
iguals; tots s’assemblaven, i ara el que s’ha fet es monumentalitzar la Gran Via al seu pas pel 

districte de Sant Martí. El projecte és d’una gran qualitat urbanística i ha permès omplir l’eix 
de zones verdes per a ús ciutadà, plaques per reduir el soroll dissenyades com a petites 

escultures, passarel·les per a vianants que també ho són, i jocs d’aigua i cascades 
il·luminades que ofereixen una nova imatge en un sector de la ciutat que necessitava aquesta 
renovació. 

-Aquest procés, ha estat un exemple d’acte reivindicatiu i de participació veïnal 
que cal destacar? 

-La iniciativa neix des del teixit veïnal mes proper a la Gran Via davant una situació 
d’aquesta zona força complicada i, per tant, cal destacar, efectivament, tot el procés com un 

exemple clar de reivindicació i, sobretot, de participació veïnal. Per això, en tot el procés, ha 
estat clau el paper de totes i cadascuna de les persones que formen part de la Plataforma per 
a la Cobertura de la Gran Via, ja que han lluitat per aconseguir un gran projecte. En aquest 

sentit, vull agrair molt especialment la tasca desenvolupada per Manuel Martínez, president 
de l’AV de Sant Martí de Provençals i portaveu de la Plataforma, i també d’altres 

representants d’aquesta Plataforma, com ara Aníbal Lemus, Maria Carme Corbalán, Genoveva 
Celeiro, Agustí Llobet, Anna Puig, Vicente Mañà i Josep Borrull. 

 

 
Gent de la Gran Via. Representants de les administracions públiques 

El paper d’Antoni Santiburcio 
El regidor socialista Antoni Santiburcio ocupava llavors la primera tinència d’alcaldia i era el 

primer secretari del partit. Va morir el juliol del 2001, poc després d’aconseguir-se l’acord de 

la Gran Via. De fet, la festa veïnal celebrada un mes abans a Sant Martí per celebrar l’acord 
va ser el seu últim acte públic, que es va convertir en tot un homenatge emocionat cap a ell. 

Els que es van trobar en aquell temps a l’altre costat de la taula negociadora reconeixen que 
va tenir un paper clau perquè tot plegat arribés a bon port. Era l’home fort del PSC de 
Barcelona, capaç de vèncer les resistències internes del consistori, que tenia altres prioritats 

pressupostàries, i al mateix temps un negociador hàbil que va aconseguir aproximar posicions 
sense perdre de vista els interessos de l’Ajuntament, segons reconeix Macias. També Manuel 

Martínez parla d’ell com la persona clau en l’acord, que va evitar que el cas acabés en una 
estèril disputa partidista entre administracions, ja que «s’hi va arremangar per arribar a un 
acord que satisfés tothom, i ho va aconseguir». 

Mentre l’alcalde Joan Clos governava una ciutat olímpica que guanyava any rere any 
projecció internacional en l’àmbit de la cultura, l’economia, la innovació i el disseny, el primer 

tinent d’alcalde Antoni Santiburcio vigilava de prop els barris. «És la meva gent», deia 
Santiburcio quan visitava zones com Sant Martí, i a ell li atribueix Martínez que no deixés 
escapar l’oportunitat de millorar una zona com els barris de llevant de la Gran Via, malgrat 

les veus contràries que des del seu propi partit li recomanaven preocupar-se d’altres 
prioritats. 
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