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El tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà de Barcelona, Antoni Vives, ha presentat aquest dimarts
les principals línies de treball del consistori a la polèmica plaça de les Glòries. Vives ha
explicat que es vol deixar enrere el concepte de nus viari per convertir l'espai en ciutat, en
"una plaça de debò" que funcioni alhora com a parc. La idea de l'Ajuntament és aconseguir
fins a 140.000 metres quadrats de zona verda i soterrar 400 metres de la Gran Via, enlloc
del gran túnel previst d'1.8 quilòmetres. Això permet reduir el cost del túnel dels 138
milions a 25. D'altra banda, el trànsit de la Diagonal i l'avinguda Meridiana també està
previst que es desviï a la seva arribada a la plaça, cosa que com ha explicat l'arquitecte en
cap de l'Ajuntament de Barcelona, Vicent Guallart, requerirà d'un estudi de mobilitat de la
zona.

Els equipaments previstos en el projecte inicial es mantenen, però s'agrupen en tres edificis
multifuncionals al voltant de la zona verda. L'Ajuntament calcula tenir enllestida la nova
plaça entre 2016 i 2017, complint els terminis establerts. El primer pas, previst per al
primer semestre d'aquest any, serà encetar el concurs públic, mentre que l'enderrocament de l'anella viària es farà un cop traslladats els
Encants, passats els primers mesos del 2013 perquè puguin completar la campanya de Nadal.

El túnel per on passarà la Gran Via es calcula que es podrà començar a construir a mitjans del 2015 quan ja hagi deixat de funcionar
l'Estació de França.

Per això inicialment la Gran Via passarà pel mig de la plaça, que serà de 120.000 metres quadrats, fins que es pugui completar el
soterrament. L'Ajuntament ja ha presentat el projecte a veïns i grups de l'oposició. Amb aquesta actuació, segons Guallart, l'Eixample
"quedarà acabada" i l'espai es reconfigura com a "nou centre de la ciutat".

Barcelona planeja una plaça-parc a les Glòries amb 140.000 metres quadrats de
zona verda
El projecte presentat pel nou equip de govern preveu soterrar 400 metres de la Gran Via i desviar el trànsit de Diagonal i Meridiana a
la seva arribada a la plaça
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Calculan que la "plaza de Glòries 2.0" estará terminada entre 2016 y 2017 y que el
tambor se demolerá a partir de 2013

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El nuevo Gobierno
municipal de Barcelona de Xavier Trias (CiU) ha

expuesto este martes sus recetas para la plaza de
Glòries 2.0, que pasan por crear un gran parque sin
coches para el que se convocará un concurso y que
interrumpirá el recorrido de las avenidas Diagonal y
Meridiana, mientras que la Gran Via pasará por debajo
con un túnel más corto de lo previsto inicialmente.

La propuesta ya ha sido presentada a los vecinos y el
gobierno la ha hecho llegar a la oposición, ha explicado
a los medios el tercer teniente de alcalde y responsable
de Hábitat Urbano, Antoni Vives, que calcula que la
nueva plaza estará terminada entre 2016 y 2017 tras un
camino de desacuerdos e "incapacidad de las
instituciones para cumplir compromisos".

Vives ha asegurado que la parte que sigue en pie del
tambor viario será demolida a partir del 2013 tras el
traslado del Mercado dels Encants, lo que dará lugar a

un nuevo centro de la ciudad de 140.000 metros cuadrados de verde, equipamientos y
viviendas con el cual "el Eixample estará acabado", ha destacado el arquitecto jefe municipal,
Vicent Guallart.

 PUBLICIDAD. Calcula tu presupuesto en 2 min, Ahorra hasta un 40% con Regal! 

Vida | 17/01/2012 - 12:49h

114 20257 visitas Notificar error Tengo más Información

8

MÁS INFORMACIÓN

Vecinos de Glòries celebran la
supresión del tambor viario pero
temen futuros colapsos

El proyecto de Trias para la plaza de
las Glòries provoca escepticismo en
la oposición

Disseny Hub Barcelona se
inaugurará en mayo con el festival
digital OFFF

¿Qué pasa en Glòries?

Derribar el anillo viario de la plaza
de Glòries no será "prioritario"

Trias promete recuperar el
compromiso con los vecinos sobre
la plaza de Glòries

Barcelona cambia de modelo
urbanístico

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...

1

2

3

4

5

18:15

18:09

Recreación del nuevo proyecto para la plaza Glòries, presentado
por el gobierno municipal de Xavier Trias Ajuntament de Barcelona

Publicidad

Publicidad

LO MÁS

LO MÁS VISTO

"Trabajamos más horas que un esclavo romano" 41451 visitas

"En las cartas náuticas más fiables, las inglesas, las rocas
no aparecen" 35264 visitas

¿Y ahora qué hacemos con Pepe? 25934 visitas

¿Qué pasará con los archivos personales de los usuarios de
Megaupload? 22689 visitas

El dueño de Megaupload, un millonario amante de los
coches, las mujeres y las mansiones 21464 visitas

LO MÁS COMENTADO

AL MINUTO

Hallan a una mujer muerta en su domicilio en Santa
Coloma de Queralt

El PSC elige a sus delegados pero no exige apoyo a
Chacón

Ir a Lo más

Barcelona planea ahora un gran parque en la plaza Glòries y que deje de... http://www.lavanguardia.com/vida/20120117/54244527336/barcelona...

2 de 4 21/01/2012 18:52



Tweet 2 1M'agrada 0

Barcelona. (EUROPA PRESS).- Asociaciones de
Vecinos del entorno de la plaza de Glòries de
Barcelona han celebrado este martes la supresión del
tambor viario prevista en el nuevo plan del alcalde,

Xavier Trias, pero han manifestado sus dudas sobre la
futura gestión del tráfico y los posibles colapsos que
podría generar a la espera de recibir más detalles del
consistorio.

Las recetas del nuevo Gobierno municipal presentado este martes para la plaza de Glòries 2.0
pasan por crear un gran parque sin coches sin el actual tambor viario, y que interrumpirá el

recorrido de las avenidas Diagonal y Meridiana, mientras que la Gran Via pasará por debajo con
un túnel más corto de lo previsto inicialmente.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos de Sagrada
Familia, Jaume Torrens, ha considerado importante el derrocamiento del nudo de tráfico para
crear en su sitio una zona verde lo más plana posible y con todos los equipamientos previstos
en el plan, si bien ha mostrado su preocupación por el futuro acceso viario.

"Hay elementos interesantes a valorar para sumarnos al proyecto, pero deberá precisarse cómo
se gestionará el tráfico con solo un túnel de conexión con la Gran Via y ver cómo reducirán la
movilidad", ha comentado Torrens, quien cree que la entrada y salida de coches por esta arteria
viaria es ahora mismo brutal.

Desde la Asociación de Vecinos del Fort Pienc, su presidente, Joaquim Mallén, ha bendecido la

eliminación del tambor, una "reivindicación histórica de los cuatro barrios de la zona", aunque ha
pedido detalles de cómo se redistribuirá el tráfico que hasta ahora circulaba por él.

"Hay que ser cuidadosos y especificar cómo circularán a través del túnel inferior los 100.000
coches que cada día entran y salen por la plaza", ha reclamado, y ha dado el visto bueno a la
zona verde y a los equipamientos que incluye el proyecto.

El webmaster de la página glories.cat -que aglutina a diversas asociaciones y entidades de la
zona-, Oriol Llopart, ha afirmado que ve "pros y contras" a la reordenación: le convence que la
actual plaza se convierta en una zona verde llana, pero no la agrupación de equipamientos en
ubicaciones diferentes a las previstas inicialmente.

También ha recibido positivamente la supresión del tambor -el 'tortell', como lo ha nombrado-,
aunque no tiene claro si dar entrada a los vehículos sólo por la Gran Via mejorará o perjudicará

la circulación de la zona, y ha lamentado que la futura plaza no contemple un intercambiador
modal de transporte público.

"Seis meses de silencio"
El asesor urbanístico de la Asociación de Vecinos de Poble Nou, Jaume Bádenas, ha
considerado el plan como un "paso adelante tras seis meses de silencio y líneas
contradictorias", pero ha echado en falta más detalles en el proyecto para poder considerarlo.

"No podemos decir si es mejor o no que el anterior; hay aspectos más interesantes, otros que
no, pero con lo que tenemos no podemos valorarlo", ha comentado, y ha añadido que la
movilidad de la zona será un punto clave a desarrollar, ya que, de resolverlo mal, ha dicho,
podría incrementar los problemas en lugar de mejorarlos.

Tras dar sus primeras impresiones, las asociaciones han explicado que se citarán en una

reunión la próxima semana para desgranar más a fondo la propuesta y dar una valoración
conjunta al proyecto de remodelación de la plaza, que trasladarán al Ayuntamiento en un
encuentro previsto para mediados de febrero.
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REVISIÓ DEL DISSENY MUNICIPAL PER A UN GRAN ESPAI URBÀ

Dimecres, 18 de gener - 00:00h.

El govern municipal desvela el seu projecte basat en un gran parc de 14 hectàrees d'extensió
El pla preveu que la Gran Via soterrada passi per on va el ramal cap a l'estació de França

La sempre diligent, i sobretot generosa amb Barcelona, Administració de l'Estat ja té la clau dels dos principals projectes de futur de

la ciutat, l'estació de Sagrera (això ja se sabia) i, des d'ahir, per obra i gràcia del nou equip municipal, la plaça de les Glòries. Quan

habitualment es tendeix a deixar de banda l'Estat, l'equip de Xavier Trias va llançar ahir una nova proposta -aquest diari ja va

explicar al mes d'agost que s'havia ordenat buscar una alternativa al disseny que ja s'estava realitzant- per a la plaça, que atorga al

Ministeri de Foment el poder de permetre o no que el projecte es compleixi. El pla, presentat ahir pel tercer tinent d'alcalde, Antoni

Vives, i per l'arquitecte en cap, Vicente Guallart, resol el principal problema que l'actual equip d'Hàbitat Urbà trobava en el projecte

engendrat en l'etapa socialista, això és, el desnivell de fins a cinc metres que creava la construcció d'un semitúnel per a la Gran

Via. En el nou projecte, la plaça és plana. Un enorme parc plaça de 14 hectàrees, dos parcs de l'Escorxador.

El preu per obtenir aquesta absència de relleu és la perforació del túnel de la Gran Via a més profunditat del que preveia el projecte

anterior. Però tampoc a gaire, per sota dels túnels ferroviaris que s'hi ubiquen per exemple, perquè si no les traces que deixa la

rampa d'entrada a la galeria a la mateixa Gran Via són excessivament llargues. La solució adoptada és foradar per la cota on avui

s'ubica el túnel de tren que correspon al ramal ferroviari que uneix les Glòries amb l'estació de França.

Perquè això sigui possible, Foment n'ha de permetre la destrucció. I abans abandonar, definitivament, el servei a França.

UN RAMAL EN ÚS / Però amb això no n'hi ha prou. Podria ser que Adif o Renfe volguessin aquest ramal, per exemple, com a túnel

de maniobres dels combois. Cosa, en qualsevol cas procel·losa, que obligarà de ben segur a negociar amb l'Estat i per a la qual no

hi ha termini. Vives va fixar ahir el 2017 com a primera data perquè tot estigui acabat.

Mentre el vistiplau del Ministeri de Foment no arribi, si és que arriba, l'ajuntament ja ha disposat una solució provisional que sembla

que formaria part del paisatge reconeixible dels barcelonins. El pas de la Gran Via, mentre no hi hagi galeria, es farà en superfície, i

tallarà en dos el gran parc de 14 hectàrees.

Tal com va detallar la cúpula municipal d'Urbanisme, el nou mantra d'Hàbitat Urbà, barris tranquils i sostenibles en una ciutat

hiperconnectada, dirigeix els passos d'aquest projecte. La zona de les Glòries deixa de ser un nus viari de distribució i es

converteix en una plaça.

DOBLE IMPACTE / Això té una doble repercussió. Per un costat requereix un front edificat que doni forma a la plaça, i que el nou

projecte aconsegueix al reunir tots els equipaments previstos en tres edificis, d'unes vuit plantes, i els blocs de vivendes ja

previstos.

L'altre efecte dels treballs de construcció és una alambinada vialitat, encara per definir, que obligarà a reduir la càrrega de trànsit

que avui passa per la plaça. Les avingudes Diagonal i Meridiana quedaran truncades pel macroespai. Els cotxes hauran d'agafar

altres rutes. No ho tindran fàcil.

Qui som Treballa amb nosaltres Contacte Avís Legal Publicitat Mapa web
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Anàlisi

Dimecres, 18 de gener - 00:00h.

E l juny del 2010 es va cloure l'Any Cerdà, que commemorà els 150 anys del Pla d'Eixample de Barcelona. La petjada del projecte

albirat per Ildefons Cerdà ha estat formidable no només per l'urbanisme de la ciutat sinó també pels seus ciutadans, que -encara

que Cerdà no s'ho hauria imaginat mai quan dibuixava els xamfrans de la futura ciutat- aparquen cada dia els seus vehicles fent

servir la peculiar geometria de l'Eixample. No totes les innovacions del projecte van ser, però, ben resoltes per l'urbanisme que va

anar construint l'Eixample.

Una d'elles és la plaça de les SDHpGlòries, un espai de la ciutat carregat de paradoxes: és un centre geomètric però també una

barrera física; és una icona visual però no és reconeguda per la ciutadania; té una presència determinant sobre les àrees del

voltant però resulta invisible a l'imaginari… Sobre un espai tan complex, a hores d'ara tenim una cruïlla -Gran Via-Diagonal-Meri-

diana- sobre la qual, literalment, no es creua cap carrer; tenim una plaça que no funciona per romandre-hi; tenim un tambor quan

segurament hauríem de tenir un tauler.

Els urbanistes nord-americans parlen d'espais dònut. Amb aquesta expressió tan lluïda expliquen indrets urbans propers als llocs

atractius de la ciutat però que no resulten interessants o estan buits. De la mateixa manera, els importants projectes urbans

plantejats a prop de Glòries -l'estació de Sagrera, el 22@ o la reforma de la Mina- envolten el que de moment no és més que el

forat d'un immens dònut.

Són raons més que suficients per endegar un procés de reforma que pensi en el llarg termini. Un projecte que, a banda de tot el que

ja s'ha explicat, podria dotar la ciutat de dues avingudes contínues i de gran escala urbana, com la Gran Via i la Diagonal (no és tan

clar en el cas de la Meridiana), en el sentit dels carrers amb majúscules d'altres metròpolis del món -pensem en les avingudes de

Broadway a Nova York o Corrientes a Buenos Aires.

Però, per sobre de tot, el nou projecte hauria de pensar la futura plaça, malgrat ser en un barri de Barcelona, com un lloc amb un

clar potencial metropolità, que és el mateix que dir que hauria de respondre a la ciutat que tenim avui i no a la ciutat del segle XIX.

En aquest sentit, fer de les Glòries el punt d'inflexió del passadís -la Diagonal- que portés, si més no visualment, fins a la tèrmica de

Sant Adrià de Besòs, un altra peça del teixit urbà amb igual vocació metropolitana i actualment també en stand by, no deixa de ser

una idea inspiradora. En canvi, no sé si la proposta d'un parc pla i quadrat no està més a prop de la ciutat que habità en Cerdà.

En tot cas, sabem prou bé que no hem menjat dònuts només pel seu sabor agradable, sinó també perquè es podia posar el dit en

aquell forat del mig i jugar donant-hi voltes. Això feia el buit interessant fins al punt d'acabar agafant el dolç d'aquesta manera i no

per fora. És això, ni més ni menys, el que el nou projecte per a les Glòries hauria d'aconseguir per començar.

Qui som Treballa amb nosaltres Contacte Avís Legal Publicitat Mapa web
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La plaça de les Glòries va ser ideada pel pare de la Barcelona moderna, Ildefons Cerdà, com un enclavament estratègic de la

ciutat, però un segle i mig més tard encara no ha agafat una forma definitiva. Durant moltes dècades va ser un no lloc bigarrat i

inhòspit, mur per a l'extensió de la malla urbana viària i sense utilitat per als veïns. L'any màgic del 1992 la plaça va adoptar, amb

una gran inversió, la fesomia que té avui: un anell viari que va permetre prolongar la Diagonal i la Meridiana i, sobretot, facilitar

l'entrada i la sortida de la ciutat a través de l'autopista del Maresme. I al centre s'hi va alçar un gran parc.

No obstant, aviat es va veure que el tambor no tenia les virtuts esperades. La redistribució del trànsit en el nivell inferior resultava

lenta i, sobretot, el difícil accés a la zona verda interior la feia tan poc atractiva per disfrutar-la que es va convertir en gairebé

desèrtica. Van haver de passar 14 anys perquè l'ajuntament assumís l'error i anunciés una reforma a fons, que incloïa

l'enderrocament del pas elevat, encara no realitzat. I n'han passat sis més fins al canvi del canvi que l'equip de Xavier Trias va

anunciar ahir.

La primera impressió és que, des del punt de vista tècnic, el nou pla és més coherent amb les funcions que ha de realitzar les

Glòries. La previsió d'un túnel sota la plaça per als vehicles que circulin per la Gran Via i, en conseqüència, un millor accés al parc

(de 140.000 metres quadrats) són dos poderosos elements. L'inconvenient, i no menys important, és que la viabilitat del projecte

depèn que deixin de circular trens sota la plaça, cosa que no succeirà abans de finals del 2015 si no s'endarrereixen les obres de la

nova estació de la Sagrera. I com que això depèn del Ministeri de Foment i els pressupostos públics pateixen severes restriccions,

és prudent mantenir un cert escepticisme.

En tot cas, l'ajuntament preveu desmuntar el tambor el març del 2013. D'aquesta manera, almenys durant tres anys -fins que es

construeixi el túnel-, la circulació a la zona serà més lenta. Serà un cost assumible només si el nou pla és realment el millor possible

i el definitiu. Si no, la sensació d'haver malgastat una altra vegada diners de l'erari serà tan inevitable com lamentable.
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Un espai maleït

Dijous, 19 de gener - 00:00h.

Daniel Mòdol, tècnic de la reforma durant vuit anys, manté que el pla porta al «col·lapse viari»
Des dels 90 s'han gastat a la plaça un total de 66,5 milions en obres destinades a desaparèixer

Poques persones coneixen l'àmbit de la plaça de les Glòries millor que Daniel Mòdol, l'arquitecte que, des del 2003 i fins fa tot just

un mes, ha dedicat bona part de la seva vida professional a estudiar, projectar, dialogar i fins i tot negociar amb els veïns els detalls

de reforma de l'espai. Potser és per això que tant dimarts com ahir mateix van ser diverses les consultes, tant dels veïns com dels

partits polítics de l'oposició, que va rebre. Mòdol, al seu torn, va derivar aquestes preguntes a l'ajuntament. Va rebre l'encàrrec de

l'administració socialista i la convergent li va deixar acabar el que estava contractat, mentre, sense dir-li res, preparava el projecte

que dimarts es va donar a conèixer. Mòdol va expressar ahir la seva opinió sobre el projecte. I va voler cenyir-se, estrictament, a

qüestions tècniques objectives. «És una frivolitat inviable», va afirmar. Sobre els aspectes merament de projecte, els canvis

introduïts per l'equip d'Hàbitat Urbà, l'exarquitecte de les Glòries va afirmar no tenir res a dir més enllà que era lògic que CiU revisés

el projecte quan va entrar a l'alcaldia.

Fins ara ja s'han gastat a la plaça en obres que han de desaparèixer un total de 66,5 milions desglossats així: 32 en l'escalèxtric

viari, 3,5 a enderrocar-lo, un en el projecte i 30 en el túnel ferroviari.

ESTUDI DE MOBILITAT / La principal crítica de Mòdol és el nul estudi de la mobilitat que s'ha fet a l'ajuntament. L'urbanista, a més

a més, afirma que tot l'esforç de retallada econòmica («lloable», segons ell) que fa Hàbitat Urbà es veurà compensat,

necessàriament, pel sobrecost que tindrà condicionar la Gran Via. «Ara a les Glòries hi arriben 10 carrils, sis pel troncal, que és

trànsit de pas, i quatre pels laterals, de circulació local. El túnel en tindrà, com a molt, sis. Caldrà reduir, per tant, el nombre de

vehicles que arriben a la plaça», sentencia. ¿I com? «No hi haurà cap més remei que obrir connexions de la Gran Via fins als

carrers mar-muntanya entre la plaça i el Besòs». S'haurà de reformar, per tant, la semicobertura inaugurada fa 10 anys.

Segon problema. «Han tret del projecte presentat fa un mes el túnel cap a la Diagonal. Per tant, el col·lapse que provoca el revolt de

Marina, seguirà», diu abans d'afegir un tercer factor: «També han eliminat l'obertura del carrer de la Diputació. Per tant, el trànsit de

la Meridiana -que al seu torn rebrà més cotxes- haurà de girar tot per Aragó». Conclusió de l'arquitecte: «Aquest projecte pot arribar

a col·lapsar tota la ciutat».

¿PLAÇA PLANA? / Un altre punt que Mòdol censura és que la plaça sigui plana, segons el projecte de CiU. «El que provoca el

pendent no és el túnel del ramal de l'estació de França, sinó el que va a la Sagrera. Com que en el seu projecte també es

construeix per sobre d'aquesta galeria, es pot afirmar que el terreny de la plaça estarà a la cota 20 metres. Per una altra banda, la

cota dels extrems és invariable, perquè són carrers urbanitzats. Hi haurà, es vulgui o no es vulgui, desnivell i pendent». I afegeix:

«Està bé que sigui així, és necessari», per desaiguar la pluja, per exemple.

Aquest professor d'Urbanisme a l'Escola d'Arquitectura també qüestiona un altre punt. Sense valorar que es densifiqui el front de

façana

-decisió de projecte- sí que apunta alguns punts absurds. «Han col·locat edificis just al damunt del col·lector d'aigües de pluja del

carrer de l'Escultor Claperós» i, per si no n'hi hagués prou, «a terra sobre el túnel ferroviari que es vol suprimir», cosa que, si més

no, endarrereix la construcció de l'equipament fins després de l'eventual eliminació de la galeria.

La construcció del túnel, a principis dels 90, va costar 5.000 milions de pessetes. És a dir, una infraestructura ferroviària gairebé

nova al centre. No és, precisament, el tipus d'instal·lació poc estratègica de la qual a una administració li agradaria desprendre's

graciosament.
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