
L’Eixample 
i la metròpoli de Barcelona: 
una cruïlla de futurs
Primeres jornades de debat i reflexió
13 i 14 de juliol de 2021
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)





3

L’EIXAMPLE 
I LA METRÒPOLI DE BARCELONA: 
UNA CRUÏLLA DE FUTURS
13 i 14 de Juliol de 2021

Organitza: Districte de l’Eixample. Ajuntament de Barcelona
Col·labora: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Lloc: Auditori Calabria 66 (c. Calàbria, 66)

UNA REFLEXIÓ HISTÒRICA I UNA MIRADA VERS EL 
FUTUR DE L’EIXAMPLE

L’Eixample va representar, en la segona meitat de segle xix i en la primera del xx, 

l’extensió de la ciutat antiga i la connexió amb els municipis de el Pla de Barcelona. 

De fet, ha estat el referent durant més de 150 anys. El creixement de les xarxes d’aigua 

i gas a la segona meitat de segle xix va legitimar el procés d’annexió dels municipis, 

iniciat el 1897 i finalitzat amb l’annexió del municipi de Sarrià en 1922.

Durant els primers anys, les comissions d’Eixample van ser el sistema de 

finançament i creixement de la ciutat. Fins al 1897 va ser sobre la base dels 

impostos de l’antic municipi de Barcelona, delimitat al nord pel carrer Provença i 

a l’est pel carrer Marina. L’actualització de les alineacions de l’àmbit de l’Eixample 

Cerdà, més enllà del municipi antic de Barcelona entre 1897 i 1905, va representar 

afegir la dinàmica urbanitzadora a Gràcia i Sant Martí.

L’adopció de la secció de carrers definida per Cerdà el 1859 a partir del 1905 

a l’antic municipi de Sant Martí de Provençals (Poblenou), l’altre gran municipi 

de l’Eixample, va significar la continuïtat del projecte de Cerdà. En aquesta nova 

fase, el model de la casa de renda burgesa desenvolupat a l’antic municipi de 

Barcelona (Quadrat d’Or), ja no seria l’únic model en els altres municipis. Sota 

el mateix pla d’alineacions i de seccions de carrers es construeix un altre tipus 

de teixit més obrer i industrial. A la dècada dels anys 1920, amb l’aprovació de 

l’Estatut Municipal que dona poder econòmic al municipi, i amb l’impuls de les 
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Comissions d’Eixample, s’impulsarà la urbanització i l’extensió de serveis de 

l’Eixample Central que s’estén amb la preparació d’ l’Exposició universal de 1929 

cap a la plaça Espanya i la muntanya de Montjuïc.

Les comissions d’Eixample de 1943-44 impulsaran la urbanització cap al municipi 

de Sant Martí de Provençals. A partir del Pla Comarcal de 1953, que superava, de 

facto, el desenvolupament legal de la urbanització, aquesta es desenvoluparia a 

través dels plans parcials, que van prendre el relleu a les comissions d’Eixample. 

Els plans parcials de Sant Martí de Provençals implicaran la urbanització al llarg 

de la Gran Via de les Corts Catalanes més enllà de la plaça de les Glòries que 

s’urbanitza a partir de 1961. I també ho van fer cap a la plaça Kennedy seguint la 

construcció del ferrocarril de FGC per Sant Gervasi i el Putxet inaugurada el 1953.

La ciutat s’estén més enllà de l’àmbit de l’Eixample i aquest es rebleix i es 

redensifica. Ja s’havia iniciat la seva densificació amb els àtics de les ordenances 

de 1932, que s’incrementaran encara més amb les ordenances de 1943 i 1966 

i 1971. Constructors com Nuñez i Navarro exploten el màxim els límits legals 

densificant les cantonades i aixecant edificis per sobre de la PB + 5. Aquest procés 

densificador es va paralitzar amb el PGMB de 1976, que recuperaria l’esquema 

PB+5 catalitzat a finals del segle xix.

A partir de 1986 destaca l’aprovació de l’ordenança de protecció i millora de 

l’Eixample que atura el procés d’ocupació de les plantes superiors per a oficines 

i introdueix canvis legals que agilitzaran la gestió per a la recuperació dels 

interiors d’illa. En aquest procés serà clau l’operador ProEixample que inicia la 

seva activitat el 1988. Des de llavors s’han recuperat fins a 45 interiors d’illa i altres 

30 més es consoliden com a espais d’equipaments escolars. Però, malgrat tot 

això, l’activitat econòmica colonitza l’Eixample a la part central.

La perspectiva de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992 i la seva preparació 

canviarà les dinàmiques urbanístiques. La creació, a partir de l’any 1986, de 

les noves àrees de centralitat urbana (Glòries, Diagonal Mar, Illa Diagonal, Eix 

Tarragona, etc.) serà un dels relats centrals de la reforma urbanística i de la 

transformació de Barcelona. Aquest ha estat el referent urbanístic durant aquests 

anys i la seva influència s’estén més enllà dels Jocs Olímpics amb noves àrees de 

nova centralitat (Ciutat Judicial, Sagrera, Parc Científic de Diagonal, etc).
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Un altre esdeveniment essencial serà el Pla Especial de l’22@ que centrarà l’activitat 

urbanística al municipi cap a la trama Cerdà del municipi de Sant Martí. De fet, el 22@ 

s’erigeix en un nou referent mundial en l’àmbit urbanístic en el desenvolupament 

de districtes d’innovació. En l’actualitat hi ha un debat per definir els nous districtes 

d’innovació (Sant Cugat, Cerdanyola, Zona Franca, Barceloneta, Tres Xemeneies, 

definint aquests últims l’eix de la Barcelona Green Deal).

Es va desenvolupant una perspectiva metropolitana, amb un nou model de 

centralitats metropolitanes, i al mateix temps es percep la necessitat de preservar 

la centralitat metropolitana del Districte de l’Eixample, en un context de generació 

de coneixement: Hospital Clínic-Escola Industrial com centralitat de salut, node 

cultural al voltant de la centralitat de Glòries, i una nova geografia associada a 

l’increment generalitzat d’empreses de serveis associats al coneixement. Però 

tot això cal fer-ho limitant els processos de gentrificació associats a l’especulació 

immobiliària, i a les pròpies dinàmiques de les ciutats creatives.

Des de la perspectiva de l’Eixample, aquest troba una certa estabilitat durant dues 

dècades pel que fa a la seva volumetria, encara que la part central de l’Eixample 

s’ha buidat d’habitatges i s’ha ocupat d’oficines (1976-1996). Amb l’efecte dels 

Jocs Olímpics de 1992, i la recuperació de la figura de Gaudí a partir del 2002 (Any 

Gaudí), s’inicia un procés de creixement turístic que implica l’aparició d’una oferta, 

primer hotelera (boom de Diagonal Mar) i després de pisos turístics que canvien 

la dinàmica de la ciutat. Aquest procés s’accelera amb el boom immobiliari i la 

globalització que genera grans inversions patrimonials i negocis turístics amb els 

operadors digitals (Airbnb, Booking i altres). A la bombolla immobiliària de 2008 

s’afegeix la bombolla turística de 2014. A això s’hi ha afegit un procés d’inversió 

immobiliària de grans fons inversors i dels industrials que han estat absorbits per 

multinacionals i que reinverteixen en l’immobiliari.

Avui s’observa que més enllà d’un creixement volumètric de l’habitatge i d’una 

definició d’uns equipaments, el que cal és revisar quin tipus d’habitatge, i en 

concret, com assegurar un habitatge assequible, i al mateix temps avaluar com 

les activitats econòmiques de proximitat evolucionen, i com apareixen noves 

activitats d’innovació. Una de les qüestions plantejades és quin ha de ser el 

lideratge municipal en el marc dels equipaments públics i iniciatives público-

privades.
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En el període 1976-2021 s’han fet més d’un miler de modificacions del Pla General 

Metropolità de Barcelona (PGMB) sota el format de l’article 125 del PGMB. Al final el 

PGMB ja ha perdut la seva identitat. La idea del model del PGMB considerava una 

limitació del model d’illa a PB+5 i la definició clàssica d’un sistema d’equipaments 

(si analitzem l’àmbit de l’Eixample).

Al mateix temps, el teixit central del districte de l’Eixample, que capturava la 

part central de la innovació i les activitats metropolitanes, ha anat perdent la 

seva centralitat, no tant per l’increment d’activitat, com per una centrifugació 

metropolitana de les activitats.

És en aquest marc que cal redefinir el model econòmic de la ciutat. Al districte de 

Ciutat Vella, al barri del Gòtic el 50% dels llits són del sector de l’hostaleria. Avui 

Ciutat Vella té el perill de caure en una decadència molt accentuada per la seva 

dependència del turisme. L’Eixample de Barcelona no pot caure en el mateix 

procés. El turisme és important, però la generació de llocs de treball amb valor 

afegit i sous competitius és bàsic per al futur de la part central de la ciutat. París té 

el teixit intramurs i la Défense. Barcelona ha de saber redissenyar un nou equilibri 

entre l’Eixample Cerdà com a teixit central (Quadrat d’Or més el 22@ estès) i les 

noves àrees de centralitat de la regió metropolitana. Hi ha un model econòmic 

metropolità i un model per a l’Eixample Cerdà en una Barcelona inclusiva.

D’altra banda, i en una perspectiva ambiental, a partir d’un estudi del CREAL de 

2007 (actual ISGlobal) es descobreix i quantifica que la part central de la ciutat, 

el districte de l’Eixample, és un teixit malalt per la contaminació ambiental. 

L’Eixample disposa d’unes edificacions sanes, però en un teixit dens que no 

disposa d’uns nivells ambientals saludables per un excés de densitat i per una 

mala distribució del model de transport. El vehicle privat ha de disminuir la seva 

presència. Aquest fet anirà calant en les instàncies polítiques i a partir del mandat 

2015-2019 es fa una aposta clara per canviar el repartiment modal. Primer, amb la 

construcció definitiva d’una xarxa ortogonal de busos, més tard per l’extensió de 

la xarxa de carrils bicis, i finalment per crear una xarxa de carrers de vianants (1 

de cada 3). Tot això en el marc d’una redefinició metropolitana de la mobilitat que 

comença al municipi de Barcelona amb aquestes mesures i que ara cal estendre 

a l’àmbit metropolità (ZBE, regulació i gestió de l’aparcament de l’espai públic a 

la conurbació, introducció del peatge de congestió... ).
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És sobre aquesta base que es pot desenvolupar una política de ciutat verda, 

al mateix temps que es reformen els cicles d’aigua, d’energia i de materials. 

Estendre un pla de renovables, introduir sistemes de contenció i reutilització 

de l’aigua, i implementar el sistema de recollida de residus porta a porta, són 

programes que caldrà introduir en un futur. Cal discutir el com i de quina manera. 

De la ciutat “Posa’t guapa” de l’època de Maragall, a la ciutat de “Posa’t verda 

i energètica”. Les comunitats locals d’energia, com el cas de l’experiència al 

Poblenou, es podrien replicar a l’Eixample. Cal aprendre d’experiències passades 

com la de l’Illa Eficient a l’Eixample que no va fructificar, o veure com estendre un 

programa de cobertes verdes amb més força.

Cerdà afirma que la vialitat d’un territori és l’expressió de la seva vitalitat. El 

model de segle xx era la mobilitat en vehicle privat, la mobilitat del segle 

xxi serà la mobilitat “as a service” (MaaS), on la mobilitat activa ha de tenir un 

paper més preponderant i on la mobilitat metropolitana ha de ser intermodal 

gràcies a la innovació que representa entendre la mobilitat com a servei i oferir 

mobilitat sostenible en territoris de baixa densitat interconnectats amb el centre 

metropolità. 

En una ciutat amb serveis de venda amb apps on el comerç electrònic pren un 

paper cada vegada més central, és essencial una distribució de mercaderies 

eficaç i eficient. I aquests dos canvis s’han de realitzar en un escenari on a més 

cal introduir-hi les energies renovables. En aquest escenari de transformació és 

essencial que la ròtula central funcioni amb un teixit de bona qualitat ambiental, 

social i econòmica que sigui sostenible. En un context de canvi climàtic i d’una 

crisi energètica serà fonamental que els teixits de la ciutat i també els de la seva 

part central tinguin com a objectiu la preservació de la salut dels seus habitants. 

D’altra banda, es planteja com és possible preservar la mixitat social i d’activitats 

des d’una perspectiva inclusiva. La política d’habitatge i la continuïtat de les 

activitats de proximitat és essencial. 

• És possible controlar el procés de gentrificació? 

• Com es combina l’exercici de la funció de centralitat metropolitana amb el 

funcionament d’un teixit urbà amb un desenvolupament sostenible? 

• Què implica per al districte de l’Eixample una mirada metropolitana? 
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• És possible preservar el patrimoni arquitectònic i urbanístic de l’Eixample i 

dels teixits en el seu conjunt? 

• Com desenvolupar la transformació ecològica que implica renovar el teixit 

urbà per acollir els nous cicles d’aigua, energia i materials? 

• Com ha d’acollir les activitats de coneixement i de comerç electrònic i les 

implicacions que té de gestió de la distribució urbana de mercaderies? 

• Quina ha de ser la gestió de la mobilitat per tenir una ciutat saludable? 

• Quina és l’activitat econòmica que ha de capitalitzar el districte de 

l’Eixample? 

Queda clar que el planejament pot i ha de jugar un paper central. Per això és 

essencial una reflexió en un moment en què cal aprovar un nou Pla Director 

Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUAMB) i un nou Pla 

General Metropolità de Barcelona. Una bona reflexió sobre l’Eixample Cerdà 

és imprescindible en el marc d’una reflexió metropolitana i regional del tot 

necessària. Esperem que aquest debat sigui una aportació pertinent i interessant 

en la construcció d’una estratègia metropolitana renovada que ens prepari per 

al segle xxi.



Cal inscripció prèvia.
Feu clic al títol de cada debat per accedir al formulari de reserva.

L’Eixample 
i la metròpoli de Barcelona: 
una cruïllade futurs
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PROGRAMA

Dimarts 13 de Juliol de 2021
De 18 a 20 h

Benvinguda

Jordi Martí Grau. Regidor del Districte de l’Eixample

Presentació jornades

Francesc Magrinyà. Coordinador de les jornades

Debat Inicial

L’Eixample: invariants i transformacions en una perspectiva de futur

- Miquel Corominas. Catedràtic d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

- Carlos Moreno. Director de la càtedra ETI (Empreneduria, Territori, Innovació)
de la Universitat de la Sorbona de París. Ideòleg de la ciutat dels 15 min.

- David Mangin. Arquitecte urbanista, professor emèrit a l’École d’architecture
de Marne-la-Vallée, autor de “Vill franchisée” i de “Mangroves urbanes, du 
metro a la ville”. En els darrers anys ha treballat sobre la qüestio rez de ville.

- Carolyn Daher. Coordinadora de la Iniciativa Planificació Urbana, Medi
Ambient i Salut. Institute for Global Health (ISGlobal).

Coordinadora: Milagros Pérez Oliva (El País).

Debat entre ponents i torn obert de preguntes.

https://inscripcions.barcelona.cat/primeres_jornades_eixample_metropoli_barcelona86821839/
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Dimecres 14 de Juliol de 2021

EL FUTUR AMBIENTAL DE L’EIXAMPLE

Janet Sanz. Segona Tinença d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat

De 12 a 14 h

1. La ciutat verda: els eixos verds i els corredors ecològics de l’Eixample

- Xavier Matilla. Gerència d’Arquitecte en Cap de l’Àrea d’Ecologia Urbana.
Ajuntament de Barcelona.

- Maria Sisternas. CEO de Mediaurban, ex-directora d’Habitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona.

- Xavier Mayor. Ecòleg i consultor d’Irbis. Guanyador del concurs del Parc 
de les Glòries. Canòpia Urbana.

- Lidia Calvo. Consultora Eix Verd. Guanyadora de projectes de Cobertes
Verdes.

Coordinador: Antonio Cerrillo (La Vanguardia).

Debat entre ponents i torn obert de preguntes.

https://inscripcions.barcelona.cat/primeres_jornades_eixample_metropoli_barcelona8682183974542850/
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EL FUTUR ECONÒMIC I RESILIÈNCIA DE L’EIXAMPLE

De 16 a 18 h

1. Quin model econòmic per a l’Eixample i la metròpoli: del turisme 
a la innovació 

- Miquel Morell. Economista i soci de PROMO Assessors Consultors S.A.,
especialitzada en matèria d’urbanisme i projectes d’inversió.

- Mireia Belil. Directora de Bora Kasi.  Ex-directora de la Fundació Fòrum
Universal de Cultures. Ex-Directora de United Nations Global Compact 
Barcelona Center.

- Ramon Gras. Investigador d’innovació urbana a la Universitat de Hardvard i
cofundador de Aretian.

- Alfonso Vegara. President Fundació Metròpoli. Autor de Territorios Inteligentes.

Coordinador: Artur Zanón (Expansión)

Torn obert de preguntes

https://inscripcions.barcelona.cat/primeres_jornades_eixample_metropoli_barcelona868218397454285066214720/
https://inscripcions.barcelona.cat/primeres_jornades_eixample_metropoli_barcelona868218397454285066214720/
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De 18 a 20 h

2. La mobilitat del futur de l’Eixample i la seva relació amb la metròpoli

- Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat sostenible de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

- Carmen Miralles. Catedràtica de geografia, Grup d’Estudis de Mobilitat,
Transport i Territorials (GEMOTT).

- Ricard Riol. Ex President de la PTP.

- Francesc Magrinyà. Doctor enginyer de camins i urbanista, professor de
la UPC-ETSECCPB i ex-conseller de Districte de l’Eixample de Mobilitat 
i Urbanisme.

Coordinadora: Mónica Peinado (Cadena Ser)

Debat entre ponets i torn obert de preguntes

https://inscripcions.barcelona.cat/primeres_jornades_eixample_metropoli_barcelona86821839745428506621472052655263/
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Properes jornades 
(setembre – octubre):

L’EIXAMPLE I LA METROPÒLI EN PERSPECTIVA DE RESILIÈNCIA 

EL FUTUR SOCIAL DE L’EIXAMPLE

A. La preservació de la mescla urbana i el perill de la gentrificació de
l’Eixample en un context Metropolità

EL FUTUR AMBIENTAL DE L’EIXAMPLE

B. El futur del metabolisme urbà de l’Eixample: les energies, l’aigua i 
els residus

EL FUTUR CULTURAL I PATRIMONIAL DE L’EIXAMPLE

C. El teixit de l’Eixample i el seu patrimoni (cultural, patrimonial)

L’EIXAMPLE I LA GOVERNANÇA METROPOLITANA

D. El futur de l’Eixample: estratègies i planejament urbanístic en
 un context metropolità





barcelona.cat/eixample

https://barcelona.cat/eixample

