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Les traces i la densitat dels
camins, així com la posició
del poblament, assenyalen
amb claredat els dominis
territorials segurs, a redós
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de l’efecte devastador dels
rius Llobregat i Besòs que,
amb el pas del temps i les
aportacions, van consolidant
els propis espais deltaics.
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I
Som en un paratge formidable del Mediterrani,

ha estat revisat. Aquest pla és l’instrument

allà on el vessant assolellat de la serra de

que compleix amb les funcions d’ordenació

Collserola s’aplana orientat cap al sud-est i així

urbana per a un total de 27 municipis que

s’endinsa suaument cap al mar i forma, entre els

abasten les comarques del Barcelonès, el Vallès

rius Llobregat i Besòs, un quadrilàter de quinze

Occidental i el Baix Llobregat. Perviu, tot i el

quilòmetres de llarg per sis i mig de través. En

temps transcorregut, perquè ha estat objecte

aquest territori topogràficament immillorable i

de l’actualització i el reforçament que, en part,

d’una cabuda propera a les 10.000 hectàrees, hi

li han atorgat les nombroses modificacions

viuen poc més de dos milions d’habitants. No ha

puntuals a les quals ha estat sotmès. Són canvis

mancat als seus pobladors el temps ni l’empenta

i ajustos d’abast generalment limitat que han

per transformar-lo i modelar així l’actual

obeït, des de l’inici dels anys vuitanta, però

paisatge i continguts de la capital catalana.

sobretot en els darrers quinze anys, a un impuls
extraordinari de creixement, que engloba tots els

La unitat geogràfica, que és receptora de
bona part de les funcions centrals del país,
s’estructura administrativament en els termes
municipals de Barcelona i l’Hospitalet de
Llobregat, a més d’una part dels corresponents
a Sant Adrià de Besòs, Cornellà i Esplugues de
Llobregat. En conjunt, sumen una població que
equival al 40% de tots els residents a l’àrea
metropolitana i a la quarta part del poblament
censat a Catalunya.
Aquest àmbit gaudeix d’una planificació
urbanística que va més enllà del Barcelonès i
que està inscrita territorialment en l’anomenat
Pla General Metropolità, vigent des de la fita
històrica de l’any 1976 i que, a hores d’ara, no

sectors de l’economia i la totalitat dels municipis
que l’integren. És això el que li ha permès
mantenir-se, tot i les dificultats jurídiques
i tècniques que comporta la seva manca
d’adaptació a les legislacions de sòl i urbanisme
aprovades d’ençà de l’any 2002.
Amb 35 anys als seus costals, aquest pla
ha complert bona part dels seus objectius i
previsions, sobretot les relatives a les reserves
per a la construcció de les infraestructures
fetes amb motiu de la celebració dels Jocs
Olímpics de 1992 i d’altres associades al port i
l’aeroport. D’altra banda, les iniciatives públiques
i privades adreçades al seu desenvolupament
han fet possible actuar sobre 25.000 hectàrees
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L’Hospitalet de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Barcelona

Població 1975 1981 1990 2000 2010

Població 1975 1981 1990 2000 2010

Població 1975 1981 1990 2000 2010

Població

290.000

92.000

50.000

1.700.000

38.000

260.000

86.000

44.000

1.600.000

35.000

230.000

80.000

38.000

1.500.000

32.000

Amb l’excepció de Sant Adrià
de Besòs, tots els municipis del
Barcelonès arriben al pic de
població als anys vuitanta i les
espectaculars davallades tenen
el punt de rebot en comú,
coincidint amb l’inici del darrer
període d’immigració.

Sant Adrià de Besòs
1975 1981 1990 2000 2010

Població 1975 1981 1990 2000 2010

en sòl urbà i sòl urbanitzable, sense que,

territori s’ha produït i que, a la pràctica, s’han

paradoxalment, al llarg d’aquest període

esgotat els potencials de creixement que en el

de temps, la població de dret hagi variat

seu moment van establir tant el règim jurídic del

significativament. Si al final dels anys setanta,

sòl urbanitzable com les normes d’edificació.

el cens d’aquest territori rondava els 3.200.000
habitants, en relació amb el padró del 2010, i

I això ha estat així senzillament perquè en

segons dades de l’Idescat, ara hi resideixen amb

el darrer terç del segle XX hem viscut un

caràcter permanent un total de 3.103.287 persones;

període històric pel que fa a l’evolució positiva

hi ha doncs una diferència negativa tot i que és

dels nivells de renda dels ciutadans, amb la

relativament poc important en nombres absoluts.

consolidació dels canvis en l’estructura familiar,
la revolució de la mobilitat i, per damunt de
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Però malgrat l’estrany efecte o la desorientació

tot, l’assoliment d’uns nivells de benestar i

aparent que puguin oferir aquestes dades, el

serveis socials per part de la població difícils

cert és que la transformació urbanística d’aquest

d’imaginar fa tan sols 40 anys.
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Actual
Quaternari
Terciari
Pliocè
Miocè
Oligocè
Secundari
Cretaci
Juràssic
Triàsic
Primari
Carbonífer
Devonià
Silurià
Cambrià
Roques euptives

El discurs sobre l’aptitud
del territori es manifesta
contundent en aquesta
comparativa entre el mapa
geològic i els usos del sòl.
Fins ben arribada la segona
meitat del segle XX, l’ús
d’habitació es concentra de
forma clara en els sòls no
deltaics situats aigües amunt
dels camins històrics d’accés
a la ciutat de de Barcelona.
En aquest sentit, per tal
d’assolir el desguàs de forma
natural a la resta dels terrenys
ocupats amb posterioritat,
ha estat imprescindible la
reconsideració topogràfica
i la previsió de sanejament
compatible amb el projecte de
nova ciutat .
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Els habitatges del barri del
Governador, construïts l’any
1953 per a les famílies de
sis, vuit o més membres,
que hi van arribar a viure
en condicions que avui
entenem d’ínfima humanitat,
disposaven d’una superfície
que en cap cas no superava
els 50 m2. El procés de
remodelació d’aquest barri es
va iniciar al principi dels anys
noranta.
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El barri de Bellvitge a
l’Hospitalet de Llobregat es va
construir als anys setanta amb
sistemes de prefabricació tipus
túnel importats de França,
on era freqüent la construcció
de ciutats de nova planta en
l’època de la gestió Debré i
la legislació d’expropiació,
aprovada en ple gaullisme.
L’avenç tecnològic hauria
permès un salt qualitatiu
important en la superfície
disponible.

La construcció d’habitatges
protegits al tombant de
segle, es tecnifica i evoluciona
també en funció de les noves
estructures familiars, amb
una reducció de la superfície
útil disponible i un augment
notable dels espais comuns,
que arriben a proporcions
iguals o superiors al 30% del
sostre construït.
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Aquest moviment social ha necessitat d’un
model urbà divers, més extensiu i en el qual
la disponibilitat de sostre construït per cada
persona s’ha més que triplicat respecte de
l’existent a l’inici dels anys setanta. També s’ha
dividit per vuit la densitat de la força de treball
en instal·lacions industrials o bé s’ha multiplicat
per tres l’espai de treball utilitzat per cada
individu en el sector terciari.
Quan s’analitzen els resultats d’aquests
canvis, trobem que la contradicció respecte de
l’esgotament de les possibilitats que ofereix el
pla es produeix bàsicament en termes físics, per
tal com les xifres de població no han superat
mai el 50% de la capacitat teòrica màxima
d’acollida que es va calcular en el moment de la
seva formulació. Cal deduir, per tant, que són els
guanys reals d’espai per habitant, tant en el sòl
destinat a la construcció d’habitatges com en el
relatiu als diversos usos de l’activitat econòmica
i els equipaments, el que confirma aquesta
diagnosi i el resultat final del procés.
La sèrie de tres figures
mostren l’evolució del sòl
ocupat per l’edificació en
els talls que corresponen al
1900, el 1950 i el 2000. Tot i
l’espectacularitat del darrer
tram de formació, en termes
comparatius, cal emfasitzar
el gran salt urbanístic que
correspon al període de
l’avantguerra, amb un impacte
menor sobre el municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.
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II
Trascendint ja l’anàlisi quantitativa, a l’hora de
valorar la realitat del planejament urbanístic i la
seva implantació sobre el suport territorial, no
podem fer d’altre que testimoniar una relació
de canvis veritablement extraordinaris, que cal
adduir bàsicament a raons tecnològiques i de
mobilitat. En l’actual escenari, s’han modificat
tant les estructures com bona part de les
funcions històricament assignades a moltes
parts de la geografia metropolitana, situacions
noves que han servit per a conquerir àmplies
capacitats i donar acollida a funcions centrals,
i també en relació amb les activitats pròpies
del coneixement, posicionades de forma molt
competitiva en termes de mercat, i que fins
fa poc tenien un pes ínfim, en termes físics i
qualitatius, ja que es trobaven majoritàriament
situades a l’àrea central de Barcelona.
En aquest moment, quan les distàncies es
mesuren pel seu cost en temps i els itineraris
vénen categoritzats també, o bàsicament,
per la qualitat de servei en el transport
col·lectiu, el conjunt del país s’adapta al nou
paradigma establert en termes de relació de
treball, residència i oci, algunes de les variables
utilitzades per avaluar, entre d’altres, el grau de
cohesió dels anomenats espais metropolitans.
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Una anàlisi en detall ens permet
deduir que la xarxa de metro
no està a l’altura dels millors
exemples de planificació. Això
no obstant, els resultats del
creixement i adaptació d’aquest

a la demanda de la ciutat real
aporten algunes de les claus
per interpretar la formació
de les noves centralitats i
l’establiment d’un grau més
elevat d’integració urbana.
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En l’esquema de transport
públic, traçat per Léo Jaussely
l’any 1905 sobre el pla de vies
i enllaços, ja s’aposta per una
distribució homogènia de
l’accessibilitat a partir dels punts
d’intercanvi que ofereixen en
el projecte les noves estacions
dels ferrocarrils suburbans en
una xarxa, aquí representada,
de la qual no en resta traça.
L’enquadrament de la imatge
contradiu també la realitat
del creixement urbanístic,
que s’ha centrat en el territori
geogràficament dotat de millors
condicions, desplaçant-se a
ponent del centre ideal
representat per la plaça
de les Glòries.

El pla territorial metropolità
és un reflex de la consideració
adquirida pels mitjans de
transport en comú a l’hora
de conduir els desplaçaments
derivats de la mobilitat
obligada. Les extensions
projectades a les línies L1
i L2, juntament amb la
doble capçalera de la línia
L9, conformen el perfil de
la futura oferta en aquest
àmbit particular del delta del
Llobregat.
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D’ençà del 1979, quan es va recuperar la gestió
democràtica, l’ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat va compartir amb les poblacions del
seu entorn una etapa de veritable reconstrucció,
amb l’objectiu de superar l’acumulació de
dèficits en equipament i serveis, com a part
de l’herència dels temps de la dictadura, en un
esforç que ha absorbit bona part dels recursos
humans i materials disponibles, tot al llarg d’un
període de pràcticament 25 anys.
Cal enquadrar en aquell context històric la
posició d’inici de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat a la meitat del segle XX per entendre
la dinàmica en què es va veure immersa, amb el
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La construcció de barris cap
als anys setanta connecta millor
amb el concepte de colonització
de noves terres i projecta unitats
d’habitació suposadament
autosuficients, lluny de
la idea de creixement urbà
integrat, capaç per si mateix
d’interaccionar amb la ciutat
preexistent.

seu grau màxim de desenvolupament territorial

Des d’aquesta perspectiva, el
ferrocarril present en el primer
plànol de la fotografia i que
dóna sentit a l’anunci, no serà
percebut en primera instància
com un obstacle o una barrera,
sinó que forma part de
l’oportunitat per assolir l’èxit de
l’operació immobiliària, entesa
la infraestructura com una
solució possible a la mobilitat.

construcció d’habitatges, però també a la

entre l’inici dels passats anys seixanta i el final
dels anys vuitanta, en ser la receptora natural
de fortíssimes tensions urbanístiques les quals,
en absència d’un instrument regulador apropiat,
van concloure en un seguit d’actuacions
importants, en bona part destinades a la
urbanització de sòls per tal d’acollir activitat
productiva, seguint un model de distribució
espacial fragmentat, a causa de la presència
de barreres físiques molt notables com ara
autopistes, infraestructures energètiques i
ferroviàries.
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D’aquí que la política de recuperació de la
unitat urbana, que en el seu conjunt ha
demanat un gran esforç tècnic i institucional,
hagi disposat, en efecte, del contingut moral,
l’ambició i l’estratègia necessaris, amb projectes
sobre la totalitat del territori municipal, que
dissortadament no s’han pogut deduir dels
objectius definits en el Pla General Metropolità
perquè el document, apareix amb un contingut
i previsions manifestament inapetents per
abordar la multitud de reptes i situacions que
malgrat tot la ciutat ha anat reconduint de
forma progressiva.
Però, malgrat constatar aquestes carències i
entenent que el resultat global d’un projecte de
ciutat no pot sorgir exclusivament de la intenció
ni de la consistència del pla del 1976 i els seus
propòsits congelats en el temps, es fa també difícil
d’imaginar un tipus de resposta sorgida al marge
de la disciplina de l’urbanisme, una resposta que
cal també articular pensant en els nivells local i
metropolità perquè, del seu encert, en dependrà
no tan sols la permanència dels valors associats a
l’interès públic i a la seva seguretat jurídica, sinó
la coherència formal i territorial que cal també
exigir a les operacions que arribin de la mà del
planejament de menor escala.

Imatge de la transcripció
a l’escala 1/1.000 de les
determinacions del Pla General
Metropolità en l’àmbit de la
futura plaça d’Europa. Anant
més enllà de les consideracions
al voltant del tractament de la
C-31, el pla nega l’establiment
de vincles amb aquesta via
essencial i posa de manifest
la impossibilitat d’oferir a la
ciutat un lligam coherent de
relació entre la Granvia i els
barris que la van precedir.

25
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III
De la manera com s’ha abordat, no hi ha
dubte que el projecte de reforma de la Granvia
connecta amb la tradició urbanística del país,
fa un pas addicional respecte del pla vigent i
també dels seus antecedents, assimilant de
bon grat i com a matèria bàsica per a la reflexió
el fruit de les diverses temptatives que ens ha
proporcionat la història recent d’aquest bocí de
territori metropolità.
Fixem tot seguit l’atenció en un projecte
cronològicament anterior, el del pla comarcal del
1953, per descobrir com en l’expressió gràfica
de les seves determinacions, se’ns donen molts
dels arguments que ajuden a entendre millor la
dimensió i l’enquadrament del nostre projecte
actual. Tot i les mancances evidents del document
i el mal ús que va rebre aquest antecedent
urbanístic, hi podem copsar la translació
conceptual que conté la proposta d’en Cerdà
cap als territoris de llevant i de ponent, fixarnos en la nova dimensió que adopta el traçat
de la Granvia en aquest pla, de la clara ambició
que permet connectar urbanísticament la nova
ciutat entre rius amb el territori que la circumda.
No tan sols s’encaixa la continuïtat de l’eix de
comunicació a ponent de Montjuïc per integrar
la seva funció a la totalitat de la plana i fins i tot
més enllà dels rius Llobregat i Besòs, quelcom
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El projecte de Ricard AlsinaAmils realitzat l’any 1899
suggereix la construcció de la
ciutat seguint els models de
creixement del final del segle
XIX als continents europeu i
nord-americà. La posició actual
de la plaça de Cerdà emfasitza
el centre d’un Eixample dens
que considera prescindible la
continuïtat de llevant amb els
barris de Sants i Hostafrancs
situats al nord de la Granvia
i que vol arribar a mar amb
equipaments lúdics, fent de l’ús

de la platja i el front de mar un
nou element de representació,
que clarament barra el pas
a qualsevol idea d’expansió
portuària.
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que ja podem veure recreat en les propostes
d’Armenter l’any 1910, sinó que incorpora
plenament les expectatives d’urbanització en
els nuclis de Badalona, Sant Adrià i l’Hospitalet
de Llobregat. És un pla que bàsicament va
concentrar els supòsits de desenvolupament
urbanístic en el front litoral i va mantenir per a la
resta del territori poc més que la identificació dels

de gran calat, com ara la preservació del parc de
Collserola i la reserva agrícola del delta, el projecte

nuclis consolidats dels municipis. Per damunt de
tot, cal reconèixer-li aportacions d’abast territorial

cívic de connexió de la ciutat amb l’aeroport i el

de port i la reserva per al sistema del futur
aeroport del Prat de Llobregat, elements tots ells
a l’avançada del gran canvi d’escala, que pocs anys
després havia d’arribar.
Així doncs, tenim definida la Granvia com un eix

La proposta de l’arquitecte
Armenter de l’any 1910
recrea la idea de la Granvia
projectada des del corrent
city beautiful americà i com
a exemple o mostra del
que podria ser en el futur el
resultat de l’ocupació d’aquest
territori. Nogensmenys, fem
notar una coincidència del
punt central de la intervenció
amb la posició de la plaça
d’Europa cent anys després.

port, que articula les extensions urbanes més
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Zona casco antiguo

Zona de ciudad jardin extensiva

Zona ferroviaria

Zona de parque forestal

Zona de ensanche intensivo

Zona de parque urbanizado

Zona portuaria

Zona de protección de carreteras

Zona de ensanche semientensivo

Zona de bosque urbanizado

Zona de puerto franco

Zona de campo urbanizable

Zona residencial urbana intensiva

Zona de tolerancia de vivienda e industria

Zona militar

Zona rural

Zona residencial urbana semi-intensiva

Zona suburbana aislada con industria

Zona sanitaria

Zona agrícola permanente

Zona suburbana semi-intensiva

Zona de gran industria

Zona sanitaria con tolerancia de vivienda

Zona de bosque

Zona suburbana extensiva

Zona de mediana industria

Zona deportiva

Zona libre permanente

Zona suburbana aislada

Zona de industria dispersa y peligrosa

Zona recreativa

Zona de ciudad jardin intensiva

Zona comercial

Zona de cementerio

Zona de ciudad jardin semi-intensiva

Zona histórica, artística, monumental y de estética

Zona de parque urbano

Imatge del pla del 1953,
centrada en la posició de la
futura plaça d’Europa, al bell
mig de la Granvia, amb el
mateix tractament urbanístic
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i qualificació que el sector nord
de la Diagonal barcelonina i amb
el port, l’aeroport i la reserva del
delta de ponent com a elements
que cal destacar.
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enllà de l’Eixample barceloní. Més concretament,
l’àmbit que abasten els terrenys del seu entorn
dins del municipi de l’Hospitalet de Llobregat
incorpora la previsió de construir una nova
ciutat amb usos residencials i per a l’activitat
econòmica, recolzats a ambdós costats de
l’avinguda, però sense definir un model tipològic
concret ni establir paràmetres específics per al
seu desenvolupament. El pla reconeix la Granvia
com el centre convectiu i l’element dinàmic que
dóna visibilitat a l’operació, amb els atributs de
la centralitat que atorga la presència d’un eix
territorial tan prevalent.
El pla del 1953 el podríem llegir també com
una oportunitat oberta a la construcció

Zonas residenciales

d’una metròpoli sense precisar-ne els límits

Zonas agrícolas

Zonas industriales

administratius, capaç únicament de definir el

ZonaParques urbanos

to i el caràcter dels futurs desenvolupaments

Carreteras

urbans, amb la creació de sòl apte per a

Bosques
Ferrocarriles

la inserció d’activitats diverses, en funció
únicament de la taxonomia i la identitat del
lloc. En el nostre cas particular, gaudeix de la
tensió urbanística generada per la presència
d’importants infraestructures al capdavall
d’aquest eix i de la missió de connector essencial
que el pla assigna a la Granvia.
Ningú amb capacitat de decidir, però, no va fer
seva una proposta que, en tot cas i per avançar,
precisava d’uns mecanismes de participació

L’esquema director de
planejament és tremendament
confús a l’hora d’assignar
les funcions bàsiques per als
diversos àmbits. La llegenda
permet intuir una primera
consideració com a parc urbà

dels terrenys que separa
l’entorn de la Granvia del
futur port i zones industrials,
una idea que en el pla
aprovat definitivament farà
relliscar cap a les ribes del riu
Llobregat.
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Sistema portuario. 1.016 Ha

Centro direccional. 351 Ha

Ordenaciones en edificación aislada Plurifamiliares. 704 Ha

Sistema aeroportuario. 1.272 Ha

Casco antiguo. 678 Ha

Ordenaciones en eficiación aislada Unifamiliares 1.965. Ha

Sistema ferroviario. 612 Ha

Suelo en densificación urbana Intensiva. 1.016 Ha

Zonas industriales. 2.396 Ha

Equipamientos comunitarios, dotaciones, servicios técnicos. 5.055 Ha

Suelo en densificación urbana Semintensiva. 1.628 Ha

Zonas de desarrollo industrial. 488 Ha

Sistema viario básico 5.105 Ha

Suelo urbano de remodelación física Pública. 123 Ha

Zonas de desarrollo urbano Intensidad. 1 486 Ha

Parques y jardines urbanos y vías cívicas. 3.929 Ha

Suelo urbano de remodelación física Privada. 164Ha

Zonas de desarrollo urbano Intensidad. 2 586 Ha

Protección de sistemas generales. 974 Ha

Conservación de la estructura urbana y edificatoria. 105 Ha

Desarrollo urbano opcional 965. Ha

Cementerios comarcales. 423 Ha

Renovación urbana. Rehabilitación 263. Ha

Suelo rústico protegido de valor agrícola. 2.912 Ha

Parques y áreas forestales. 10.585 Ha

Zonas sujetas a anterior ordenación volumétrica específica. 1.178 Ha

Libre permanente. 1.687 Ha

Verde privado 333. Ha

Límite del territorio metropolitano. Superficie total 478km2

Imatge del pla del 1976 amb el
mateix enquadrament del pla
anterior. L’aeroport es manté i
el port varia totalment la seva
concepció, ja que allibera els
terrenys de la qualificació de
sistema de port franc que en
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el seu moment va provocar la
variació dels termes municipals
entre Barcelona i l’Hospitalet
de Llobregat. Una part del
delta de ponent s’ocupa amb
el centre direccional del Prat i
una reserva ferroviària.
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i lideratge polític ben allunyats del moment
històric, on també cal tenir en compte la realitat
econòmica del país d’aquell temps. Els terrenys
de l’actual plaça d’Europa i el seu entorn es
trobaven fins a l’inici dels anys seixanta fent
funcions purament agrícoles i també, fins en
aquelles dates, eren el lloc on es concentrava
el dipòsit, tria i reciclatge del rebuig urbà
de la capital. Els llavis de la Granvia, orfes
d’alternatives més enllà de la de deixar créixer
el budell de l’accés viari a Barcelona, s’omplien
de ferrovellers i magatzems de pneumàtics que,
tot i que hi van restar presents fins a l’any 2003,
amb prou feines recordem.
Naturalment el pla del 1976 va ser molt més que
un document de revisió de l’anterior pla comarcal.
L’empenta en la concreció i reconeixement d’una
nova escala metropolitana, la definició d’un
marc de seguretat jurídica, la creació d’una xarxa
avançada d’infraestructures de comunicació
viària, la contenció de la densitat en el sòl urbà, la
regulació dels creixements suburbans, la procura
de les reserves necessàries i els mecanismes
vinculats per obtenir els sistemes de verd i
equipaments al servei de la població i eixugar,
d’aquesta manera, els dèficits acumulats són els
objectius reals que el pla conté i que el temps ha
revalidat com un bon exemple de claredat i visió
de futur, en la mesura que va fixar també un marc
reformista i un model territorial viable.

La visió superposada de la
imatge corresponent a la refosa
del planejament urbanístic de
l’any 2006, en relació amb el
pla del 1976, reporta el que ha
estat un esforç institucional
per assumir la necessitat d’una
progressiva adequació d’aquest
instrument urbanístic.
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Amb tot, però, el pla del 1976 fora de la ciutat
de Barcelona no va aprofundir ni va trobar el
to, els nivells de precisió, ni tampoc les cotes
d’ambició conceptual necessàries per avançar en
la governabilitat del que, en aquell moment, era
percebut netament com a perifèria. Cal potser
tenir en compte la precarietat en el detall de la
seva formulació, atesa la manca d’instruments
de representació i anàlisi del moment, un fet
que s’ha corregit amb el pas del temps, l’esforç
del nostre Institut Cartogràfic i els recursos
esmerçats per tots i cada un dels municipis
integrants del pla.

La delimitació de nous polígons d’actuació
per promoure la construcció residencial o
bé el reconeixement dels usos industrials
anteriorment consolidats per a l’edificació
s’estableix, a partir d’aquell moment, acceptant
models urbanístics que conviden a la segregació
de l’espai i situen unes i altres iniciatives al
marge de la formació de teixit unitari i, no cal
dir, de forma insolidària amb l’eix de la Granvia,
la qual, lluny d’assumir un paper articulador,
resultarà finalment convertida en un element
viari exogen a la formació de la ciutat, que
dilueix cap al no-res l’atractiu i el pronòstic
antigament declarat, respecte d’aquest àmbit

A tall d’exemple i en l’àmbit concret de la Granvia

concret, al bell mig de la plana deltaica.

de l’Hospitalet de Llobregat, els paràmetres de
la revisió acordats res no tenien a veure amb els
que contenia el pla del 1953. El reconeixement
de l’existència de determinats assentaments
industrials i la creixent demanda de millora
de les infraestructures per a la utilització del
vehicle privat en els desplaçaments per mobilitat
obligada van convertir l’eix cívic territorial d’en
Cerdà, el de la visió d’Armenter, el de la solvència
tècnica de la proposta de García Faria, en una
simple reserva de terrenys per contenir una
autopista i els seus enllaços, que eliminava
qualsevol possibilitat de desenvolupar aquest
territori mitjançant un projecte urbanístic amb
identitat, obert a fer ciutat, harmònic amb les
seves potencialitats.
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És, per tant, amb els arguments d’aquesta
constatació, que neix l’impuls municipal per
crear l’Agència pel Desenvolupament Urbà,
encarregada de la revisió del paper que hauria
de tenir en el futur aquest territori essencial.
La complicitat establerta per aplicar els
instruments del nou pla constitueix la font que
ha fet possible al Consorci per a la Reforma
de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat,
desenvolupar el contingut que oferim en
aquesta publicació, en haver-se generat una
metodologia de treball que ha estat capaç
d’incidir plenament en la reconstrucció de la
ciutat, emprant una sintaxi contemporània.
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Els supòsits urbanístics d’aquest projecte, tot i
que vénen atorgats pel pla general, són el fruit
d’incorporar la riquesa dels propis elements
locals en joc i la no menys eloqüent complexitat

La imatge prové de l’estat
actual de l’enjardinament
a la llosa de cobertura del
tram que correspon a la plaça
d’Europa.

de l’entorn, entre la qual cal comptar com a
preexistència els dos grans centres comercials, la
nova Fira i nogensmenys els barris ja consolidats,
que participen tots ells des del municipi en una
estratègia de desenvolupament integrador de la
plana i el riu amb la resta dels barris de la ciutat.
Sembla com si, a la fi, pla i projecte hagin
retrobat, en aquest punt de la geografia, un lloc
comú per a la concòrdia.
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