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Les Glòries, pam a pam

L’
ajuntament anuncia 
l’inici de les obres a les 
Glòries. Es tracta de de-
molir el viaducte en for-

ma d’anell construït el 1992 per on 
han circulat els vehicles que entren 
i surten per la Gran Via en direcció 
a l’autopista de Mataró. Està previst 
que abans d’un any la circulació de 
tots els vehicles que hi fan cap es 
produeixi a peu pla, és a dir que pas-
sin a ser regulats per una sèrie de se-
màfors. El canvi més espectacular 
que veurem a les Glòries d’aquí un 
any serà descobrir que es tracta 
d’un lloc bastant pla i prou diàfan 
per admirar la força de la confluèn-
cia de les més grans avingudes de 
Barcelona. Molts vàrem pensar que 
es començaven a fer passes en el 
bon camí, el de desbrossar d’andrò-
mines l’espai, quan fa uns anys es 
van tombar les parets que feien de 
l’anella viària un tambor que deixa-
va dins un jardí impossible i ocult i 
actuava de barrera visual i funcio-

nal de tot l’entorn. Aquells murs 
van caure per un fet capital i que 
marca tot el procés: l’obertura de la 
Diagonal fins al riu Besós, produïda 
a finals dels anys 90, i amb ella la vo-
luntat d’incorporar el nou districte 
de Sant Martí al terciari central de 
Barcelona. 
 Pam a pam la ciutat avança es-
pais del domini comú. L’ajunta-
ment és conscient que aquesta és 
l’oportunitat per interconnectar 
els barris pròxims i els seus carrers i 
de fet en bona mesura les obres que 

es preveuen i algunes que ja s’estan 
portant a terme com donar conti-
nuïtat al carrer d’Alí Bei responen 
a aquesta política. La qüestió que 
en aquests moments es plantejarà 
és si la plaça sense viaducte serà ca-
paç de gestionar els fluxos dels ve-
hicles que hi conflueixin. Una vega-
da transcorreguts els primers dies 
d’embussos, ¿es podrà demostrar 
que dels gairebé 100.000 vehicles 
al dia que la creuen per la Gran Via, 
una part és trànsit que podria uti-
litzar canals alternatius? Es més, 
es podrà comprovar si el transit in-
evitable d’entrada i sortida es pot 
gestionar sense grans embussos su-
mat al trànsit propi de la cruïlla. Si 
l’ajuntament hi posa intel·ligència 
i habilitat em sembla que d’aquí un 
any es podria demostrar que la «so-
lució provisional» podria ser la ba-
se per la solució estable futura i que 
el túnel llarguíssim que es preveu a 
la Gran Via per una segona etapa és 
innecessari.    
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Esperem
que els projectes
d’urbanització
s’atreveixin a plantejar 
una gran plaça
amb carrers

 Amb l’obra que ara s’inicia des-
apareixeran les pantalles que en 
mala hora es van aixecar per fer un 
viaducte davant per davant de les 
finestres dels veïns al Clot, segura-
ment la causa més irreductible i ra-
onable. Però no es tracta de canvi-
ar-ho per unes altres pantalles, ara 
enfonsades, per tal de fer un túnel 
per a cotxes, i més en una ciutat que 
té encallats per raons econòmiques 
quilòmetres de túnel de metro de la 
línia 9/10, una infraestructura im-
prescindible per millorar el trans-
port públic metropolità.   
 Anem pam a pam. Mentrestant, 
l’ajuntament està compromès amb 
un concurs de projectes per urba-
nitzar la plaça. Esperem que els 
equips convocats sàpiguen plante-
jar els següents passos a fer i s’atre-
veixin a proposar una gran plaça 
amb carrers. Però de moment, no 
els fa mal d’ulls que en cap docu-
ment oficial cap autobús es preveu 
que faci la Diagonal sencera? H

VAIVENS D’UNA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

sorgit noves posicions, en aquest cas 
dels mateixos socialistes, que en un 
gir recent es proclamen contraris a 
enderrocar en aquests temps l’anell 
viari i a la important inversió que 
suposa. CiU, en canvi, ha posat da-
ta a part de les actuacions acordades 
i ha celebrat recentment unes jor-
nades de participació ciutadana per 
concretar les aportacions dels veïns, 
si bé conserva un marge de discre-
cionalitat amb el projecte que hau-
rà de redactar a partir de febrer del 
2014 l’equip d’arquitectes que resul-
ti guanyador d’entre els 10 finalistes 

És gairebé un axioma històric que 
els grans projectes que s’empre-
nen en aquest país consumeixen 
enormes quantitats de temps i acu-
mulen així mateix grans contro-
vèrsies, no sempre útils, fructífe-
res o fins i tot necessàries segons 
molts observadors solvents de l’ac-
ció pública. La transformació de-
finitiva de l’enclavament urbà de 
la plaça de les Glòries després del 
part olímpic és un cas il·lustre en 
aquest sentit. El redisseny d’aquest 
gran espai fortament condicionat 
pel tambor viari de la Gran Via es 
va iniciar el 2003 amb un ajunta-
ment socialista i sota la direcció de 
l’arquitecte Daniel Mòdul. Una dè-
cada després, ara amb un govern 
municipal de CiU i amb aquell pro-
fessional rellevat de la seva feina, 
el projecte depèn una altra vega-
da d’un concurs d’arquitectes i en-
ginyers.
 No hi ha dubte que ara s’han co-
mençat a fer passos sense prece-
dents, i en part irreversibles, per 
fer realitat el canvi, però hi ha mol-
tes opcions obertes malgrat el pac-
te unitari que va suposar el Com-
promís de les Glòries subscrit el 
2007 per tots els partits polítics 
municipals i les associacions que 
representen els veïns dels quatre 
barris que envolten el lloc: Sagra-
da Família, Clot-Camp de l’Arpa, 
Poblenou i Fort Pienc.
 Amb els socialistes, van anar 
passant els anys i no es van con-
cretar les actuacions definides en 
aquell acord. Però amb el relleu en 
el govern municipal es va produir 

una autèntica esmena a la totalitat, 
inicial i repetida en el temps, que la 
debilitat política de l’alcalde Xavier 
Trias i del seu tinent d’alcalde d’Ur-
banisme, Antoni Vives, amb 14 re-
gidors sobre 41, va impedir que es 
consumés. Després d’episodis bor-
rascosos, que aquest diari va revelar, 
sobre la substitució de l’equip que 
feia tants anys que definia les noves 
Glòries i també després d’encaixar 
diverses derrotes en el ple, CiU va 
tornar al projecte original acceptat 
pels veïns.
 Aquest és ara el camí, tot i que han 
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Una dècada i sumant
La definició de les noves Glòries es va iniciar el 2003 i el seu disseny definitiu es manté 
obert H Els veïns vindiquen el pacte del 2007 de plaça sense cotxes i 14 equipaments

33 Neteja 8 Eliminació del vell recinte dels Encants que s’omplirà amb la runa del tambor, ahir.
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El projecte que a 
partir del febrer
farà l’arquitecte 
guanyador concretarà 
la gran zona verda

del concurs.
 Els afanys dels qui viuen al vol-
tant de l’espai es resumeixen en 
una desena de punts, que estan en 
línia amb el pacte d’ara fa sis anys: 
una plaça-parc verd i contínua; 
sense anell elevat; amb el trànsit 
de la Gran Via soterrat; amb els 14 
equipaments de barri que estaven 
contemplats al Compromís; que 
un mínim del 45% de les noves vi-
vendes siguin de protecció oficial i 
preferentment de lloguer; que els 
pisos se situïn entre els carrers de 
Castillejos i Cartagena; que hi ha-
gi un trànsit perimetral sostenible 
amb un fort impuls del transport 
públic; que sigui un parc encreuat 
per camins que comuniquin els 
barris en desplaçaments a peu i en 
bicicleta; que el parc sigui d’estil 
mediterrani, segur, acollidor, lliu-
re de sorolls i per a ús de tothom; i 
per acabar, que sigui una zona ver-
da inserida en l’eix natural que for-
maran la Ciutadella, la Sagrera i el 
parc de la Trinitat.

170 milions

La construcció del túnel de 800 me-
tres de longitud, una obra que té 
un cost estimat ara mateix de 170 
milions, és una peça essencial per 
a aquests barcelonins. La intenció 
del govern, secundada pel PP en els 
temps en què les dues forces van 
acordar les inversions que ara es 
comencen a executar per enderro-
car el tambor, és esbossar aquestes 
obres al final del mandat, el 2015, 
per consumar-les en els següents 
quatre anys.
 Les associacions de veïns fan 
bandera que, una vegada elimi-
nat l’anell a finals del 2014, s’abor-
di d’una vegada el pas subterrani. 
No volen sentir a parlar del pròxim 
mandat, sinònim per a ells de pos-
sible reconsideració del projecte 
amb la consegüent consolidació 
del trànsit de la Gran Via per la su-
perfície en les calçades provisio-
nals que es faran al mateix temps 
que cau el tambor. H
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