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Introducció 

AMADOR FERRER I ORIOL NEL.LO 

BARCELONA: LA TRANSFORMACIO D'UNA CIUTAT INDUSTRIAL 

Entre el 1970 i el 1986, a I'area metropolitana de 
Barcelona, el pes relatiu dels treballadors industrials, 
en relació a la totalitat de la població activa, va 
disminuir del 45,5% al 36,3%. D'altra banda, la 
importancia relativa del sector de serveisva augmentar 
del 44,0% al 56,6%. Aixi, pel que fa al nombre de 
treballadors, el sector de serveis, esdevenia el més 
important en I'economia de la ciutat. S'entrava així en 
una nova fase d'una llarga evolució historica, durant 
la qual la ciutat s'ha transformat al ritme dels canvis 
que han tingut lloc en el sector industrial. L'objectiu 
d'aquest escrit és estudiar la manera com s'ha 
produ'it aquest procés paral.lel de transformació 
economica i urbana. 

Per tal d'entendre la relació dels canvis economics 
amb I'evolució de les estructures socials i urbanes, 
caldra prendre una perspectiva cronologica. Aixi 
doncs, I'escrit es divideix en quatre parts, cadascuna 
de les quals correspon a un període historic diferent. 
La primera part ofereix informació general sobre la 
construcció de Barcelona com a centre industrial, un 
procés que va comencar fa aproximadament dos 
segles. La segona i la tercera part analitzen les dues 
fases que darrerament han contribui't d'una forma 
més decisiva a configurar la ciutat tal com la coneixem: 
el boom economic dels seixanta i el període de crisi 
subsegüent. Per acabar, la quarta part tracta dels 
canvis que han tingut lloc durant els darrers tres anys. 

En cadascun d'aquest períodes, s'assenyalara com, 
mitjancant fases d'expansió i de declivi, les activitats 
industrials han jugat un paper decisiu en la configuració 
de la ciutat. Per tal que aquesta interrelació quedi 
clara, cadascuna de les quatre parts de I1escrit és 
dividida en tres apartats, dedicats respectivament a 
la dinamica económica, als canvis en base 
demografica i social, i a I'evolució del planejament i de 
I'estructura física de la ciutat. Les referencies 
bibliografiques figuren a les últimes pagines del 
treball. 

1. Els antecedents 

1 .l. La construcció de la ciutat industrial: 
condicions geografiques, estructura social i 
desenvolupament economic 

Cap a I'any 1929, quan comenca el període que 
slanalitza en aquestes pagines, Barcelona era ja el 
centre industrial més important dlEspanya. La ciutat 
i la seva regió, Catalunya, eren les principals 
prove'idores dels mercats espanyols d'una llista llarga 
d'articles manufacurats, des de productes textils fins 
a productes químics. Barcelona era ja la .fabrica 
d1Espanya>. Aquesta situació era el resultat d'un llarg 
proces historic, iniciat a finals del segle XVIII, en el 
qual les condicions geografiques, I'evolució de 
I'estructura social i el desenvolupament economic 
van contribuir a la creació d'una gran ciutat industrial. 

Diversos autors han remarcat el fet que la situació 
geografica privilegiada de Barcelona oferia grans 
possibilitats per al desenvolupament d'un centre 
comercial i productiu (cf., per exemple, Vilar, 1936, 
i Vila & Casassas, 1974). La facana mediterrania de 
la península Iberica presenta obstacles importants al 
trafic entre la costa i I'interior: les barreres de la 
Meseta Central espanyola i algunes cadenes muntan- 
yoses paral.leles a la costa han fet difícil tradicional- 
ment el transit de persones i productes. En aquest 
context, la petita plana pleistocenica en que es troba 
Barcelona és una excepció: dos rius, el Llobregat i el 
Besós, arriben al mar a ponent i a llevant de la plana 
i, a través de les seves valls, és relativament facil 
travessar les serralades litorals i accedir a les regions 
de I'interior. A més, el pla, amb els seus 150 
quilometres quadrats, és prou ample per estatjar una 
població considerable i la seva costa gaudeix d'algunes 
de les característiques necessaries per a un port 
important. El problema principal que I'emplacament 
planteja per acollir un centre industrial model és 
I'escassetat relativa de materia "prima" i de fonts 
d'energia al seu entorn. 

L'indret fou habilitat des de temps molt llunyans i a 
I'edat mitjana Barcelona ja era un centre urba gran, 
capital del regne d1AragÓ i un dels ports més importants 



de la Mediterrania. Tanmateix, la transformació 
historica que va portar a la industrialització, no va 
comencar fins al segle XVIII. En aquest moment, 
rendes procedents d'un sector agrícola en procés de 
modernització comencaren a invertir-se en activitats 
manufactureres basiques, en especial de la producció 
textil. El procés de creixement fou forca rapid i cap a 
I'any 1833, quan es va introduir el vapor a la indústria, 
Barcelona produ'ia ja el 50% dels productes textils 
que consumien a tota Espanya. Mentrestant, la ciutat, 
que havia passat dels 37.000 habitants I'any 1718 
als 117.000 el 1833, reafermava el seu paper 
capdavanter en relació a la resta de la regió. Així, les 
possibilitats ofertes per les condicions geografiques 
eren aprofitades per una societat urbana que 
esdevenia important i moderna. 

El procés de desenvolupament industrial va continuar 
durant la segona meitat del segle XIX i al primer terc 
del segle XX. Tanmateix, la transició de la indústria 
manufacturera a la industria pesada no va arribar mai 
a completar-se. Malgrat tot, es van crear algunes 
fabriques químiques i metal.lÚrgiques, i amb el 
desenvolupament del sistema ferroviari regional (a 
partir del 1848) la ciutat va veure com s'incrementava, 
encara més, el seu poder economic i comercial. 
D'altra banda, la progressiva introducció de I'energia 
electrica durant les primeres decades del segle XXva 
alleugerir el problema tradicional de fonts d'energia 
per a la indústria de Barcelona. Cap a I'any 1900 la 
ciutat comptava amb 533.000 habitants i cap al 
1930 ja havia superat la barrera del milió. 

Aquest procés de desenvolupament economic de la 
ciutat i de la seva regió contrastava fortament amb la 
situació de I'economia espanyola en la seva totalitat, 
que en termes generals, era bastant arcaica. Així, 
I'any 1930, un 48,5% de la població activa espanyola 
treballava encara al sector agrícola i nomes un 29,8% 
al sector industrial. Aquest mateix any, més de dos 
tercos de la població total espanyola (69,15%) vivia 
a municipis rurals. 

La diversitat economica de Catalunya en relació a 
Espanya, era alhora causa i efecte d'altres diferencies 
sorgides d'una evolució historica llarga, la consideració 

de la qual esta més enlla dels objectius d'aquest 
escrit. Pels nostres proposits, n'hi haura prou amb 
assenyalar que la societat catalana gaudia d'una 
estructura més moderna i d'una llengua i cultura 
propies. Durant la segona meitat del segle XIX i, 
especialment, durant el primer terc del segle XX, 
aquestes diferencies donaren peu al sorgiment d'un 
potent moviment polític nacionalista. L'existencia del 
fenomen nacional catala s'ha de tenir present per tal 
de comprendre mo l ts  dels aspectes del  
desenvolupament de la ciutat durant als darrers 
seixanta anys. Especialment, el lideratge indiscutible 
de la ciutat en relació a la regió, malgrat no disposar 
de cap mena de poder administratiu durant la major 
part del temps, seria difícil d'entendre sense tenir en 
compte el paper unificador d'una cultura i d'una 
estructura social diferenciades. 

En resum, cap a I'any 1930, Barcelona havia 
esdevingut una gran ciutat industrial que comptava 
amb més d'un milió d'habitants i exercia com a capital 
indiscutida de Catalunya des d'un punt de vista 
economic i cultural. També era la ciutat més gran 
d'una Espanya economicament endarrerida, davant 
de Madrid, la capital administrativa del país, i altres 
centres menors com ara Valencia, Sevilla o Bilbao. 

1.2. Evolució demografica i urbana: creixement 
selectiu de la població i deficits urbans 

Per descriure I'evolució demografica i urbana de 
Barcelona entre el 1929 i el 1959, cal distingir dos 
períodes: abans i després de la guerra civil espanyola 
del 1936 al 1939. 

Entre el 1920 i el 1930 la ciutat va passar de 
710.335 habitants a 1.005.565, que representa un 
índex de creixement del 4,16% anual durant tota la 
decada. Aquest creixement accelerat s'explica, en 
gran part, per la immigració de la població treballadora 
cap a la ciutat, atreta sobretot per les obres públiques 
relacionades amb I'ampliació de la xarxa de metro i 
els preparatius per I'exposició universal que va tenir 
lloc a Barcelona I'any 1929. 

Els efectes d'aquesta onada d'immigració en 



I'estructura de la ciutat foren molt importants. La aquestsfactors resulta en la limitació en el creixement 
ciutat va esdevenir més densa i més extensa. I el que de la ciutat en I'emergencia d'importants deficits 
és encara més important, des d'un punt de vista urba, urbans. 
s'hi inicia un proces de segregació territorial dels 
grups socials. Aixo fou degut al fet que els nouvinguts La població de la ciutat va passar d l l  .081.175 
es concentraren sobretot en arees periferiques, fora habitants I'any 1940 a 1.280.179 el 1950 i a 
de la ciutat vella i de IIEixample del segle XIX. Aixi 1.557.863 el 1960. Durant els primers anys del 
doncs, durant els anys vint, per primer cop en la període, I'increment fou degut principalment al 
historia de la ciutat, grups socials diferents van creixement natural; només més tard va comencar a 
comencar a habitar arees diferents, molt apartades recuperar importancia la immigració. Des del punt de 
les unes de les altres. Aquesta segregació va confi- vista territorial durant aquest període el creixement 
gurar la morfologia urbana tan profundament, que les tingué lloc de forma bastant concentrada. Aixi doncs, 
característiques socials de cada area, fixades en mentre a Barcelona es produ'ia un increment de 
aquell moment, van romandre practicament intactes 522.298 habitants entre 1930 i 1960, els municipis 
fins a finals dels cinquanta. de les rodalies passaven només de 182.148 habitants 

a 449.085. Per tant, encara que els índexos relatius 
El procés de creixement de la població s'alentídurant de creixement foren superiors a la periferia que a la 
els anys trenta. Aixo es degué, en primer lloc, a les ciutat central, en termes absoluts el municipi de 
repercusions de la crisi economica mundial el 1929 Barcelona creixia més que la seva area d'influencia. 
i , posteriorment, a les conseqüencies de la guerra Tal com veurem, aquest és el darrer cop que el 
civil espanyola. Durant la guerra, la ciutat fou creixement de la població té aquesta característica 
bombardejada molts cops per I'aviació feixista, i a les espacial. 
perdues i danys ocasionats durant la conflagració, 
cal afegir-hi I'exili de milers de ciutadans a la fi del Tot i la seva lentitud inicial, el creixement de Barcelo- 
conflicte. Aixi doncs, entre el 1930 i el 1940 la ciutat na durant aquests anys fou prou important com per 
va augmentar en tan sols 75.610 el nombre generar, en un context d'isolacionisme i recessió 
d'habitants, la qual cosa implica un índexdecreixement economica, profunds problemes socials i urbans. 
molt baix, del 0,75% anual, que contrasta fortament Aquests problemes sorgiren, sobretot com a 
amb els índexos de les decades anteriors. conseqüencia de dos factors concurrents: d'una 

banda , la incapacitat de la iniciativa privada per 
Durant els primers vint anys després de la guerra, la proveir serveis socials basics i, especialment, per 
recuperació de la ciutat fou lenta i difícil. Aixo es oferir habitatges a baix preu; d'altra banda, la manca 
degué tant a raons economiques, com polítiques. Pel de recursos i d'interes de I1administraciÓ pública local 
que fa a I'economia, el PNB espanyol no va recuperar i central per intervenir amb efectivitat. En una situació 
el nivell del 1935 fins al 1951. Al mateix temps, els en que els danys físics causats per la guerra eren 
salaris reals als sectors industrials com ara el textil o encara molt presents, la combinació d'aquestes 
el metal.lurgic, van passar d'un index 100  el 1930 a incapacitats fou la causa de I'aparició d'importants 
un index inferior a 3 0  el 1953 (Nadal & Fontana, deficits d'habitatge i equipaments urbans , que 
1997). D'altra banda, el nou regim polític autoritari provocaren I'increment d'habitatges marginals i 
estigué, durant els primers anys de la postguerra, il.legals i contribuiren a la degradació de la ciutat. 
ideologicament predisposat en contra del creixement Aquestes circumstancies plantejaven enormes 
dels grans nuclis urbans, bressol dels moviments problemes per al planejament urba. 
socials que I'havien combatut. Aixi, els moviments 
migratoris cap a les grans ciutats foren oficialment 
obstaculitzats i s'imposaren restriccions a la lliure 
localització de les indústries. La conjunció de tots 
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1.3. Primers intents de planejament: del Pla 
Macia 11 933) al Pla Comarcal (1 953) 

En iniciar-se el període que aquí s'estudia, la ciutat de 
Barcelona comptava ja amb una llarga tradició de 
planejament urbanístic (Martorell et al., 1970; Terán, 
1982) .  Des de mitjans del segle XIX, quan 
s'enderrocaren les muralles medievals, I'expansió de 
la ciutat era guiada pel Pla dlEixample de I'enginyer 
ldelfons Cerda, un dels millors eixamples urbans 
projectats a I'Europa decimononica. Posteriorment, 
el 1905, el Pla Jaussely va contribuir a I'organització 
de la xarxa de carreteres que havia de connectar 
entre la ciutat central, els centres industrials i els 
municipis de les rodalies. Paral.lelament a I'aplicació 
d'aquests plans d'expansió, la ciutat va anar 
annexionant els municipis de les rodalies. Aquest 
procés d'annexió va finalitzar amb la incorporació del 
Sarria el 1921, amb la qual el municipi de Barcelona 
va assolir la seva superfície actual (Nadal, 1986). 

A principis dels anys trenta el planejament urba a la 
ciutat de Barcelona conegué un nou impuls. Al 
comencament de la decada s'instaura un nou regim 
polític, la Segona República Espanyola. En la nova 
situació política, les forces reformistes eren 
relativament fortes i Catalunya va aconseguir un cert 
grau d'autonomia política. Aixo va proporcionar les 
bases per al desenvolupament d'experiencies 
innovadores en el camp del planejament urba. Aixi, 
I'any 1933, el GATCPAC (un grup d'arquitectes 
racionalistes creat a Catalunya I'any 1930) promociona 
un tipus nou de Pla, amb la col.laboració de Le 
Corbusier (A.C., 1934). El Pla, que s'anomenaria més 
tard .Pla Macian, tractava de recuperar I'ideal igualitari 
de Cerda tot  adaptant-lo a les condicions urbanes 
socials noves i a la dimensió de la ciutat, ara ampliada. 
El projecte es fonamentava en I'ordre introdu'it pel 
model Cerda, tot agrupant els blocs de I'engraellat 
homogeni del projecte de Cerda (que tenen 113  x 
113  m.) en unitats més grans d'uns 400 x 400 m. El 
Pla Macia introdu'ia també tipologies residencials 
noves (blocs oberts) o cases individuals amb densitats 
tan elevades com ara 1 .O00 habitants per hectarea. 
Al mateix temps, el Pla proposava una remodelació 
del casc antic de la ciutat, per tal d'elevar-ne les 

condicions d'habitabilitat i I'establiment d'una mena 
de districte de negocis al centre de la ciutat, prop del 
port. Pel que fa al seu abast territorial, el Pla Macia no 
es limitava al municipi de Barcelona, sinó que també 
s'ocupava de tota I'area d'influencia de la ciutat i 
incloi'a les primeres indicacions sobre la futura 
ordenació del territori que envolta la ciutat cultural. 
Aixi, el Pla del GATCPAC constitueix el primer intent 
d'intervenció sobre el que avui anomenaríem una 
regio metropolitana. 

Aquest canvi de plantejaments tan radical es fruit, 
sobretot, de les necessitats provocades pel 
creixement economic rapid i d'índexos d'immigració 
elevats. El flux massiu d'immigrants cap a la regio de 
Barcelona des del sud i centre dlEspanya al llarg dels 
anys vint, va tenir com a conseqiiencia una rapida 
ocupació de l'area projectada per Cerda i dona origen 
a la periferia residencial. Les viles incorporades 
recentment al municipi de Barcelona conegueren un 
desenvolupament extraordinari, per tal d'acollir elflux 
massiu de treballadors industrials. Pero aixo no fou 
pas suficient i, com ja s'ha esmentat, les primeres 
arees [<marginals. van apareixer en aquests anys. 
Tots aquests factors són els que portaren I'urbanista 
del GATCPAC a afrontar el planejament urbanístic a 
Barcelona sobre bases noves. 

El Pla Macia és un dels projectes més interessants 
que mai s'han proposat per Barcelona, i és encara 
avui un font de referencia constant per a la reflexió i 
la polemica. Tanmateix, el Pla mai no es va posar a 
la practica a causa de les circumstancies polítiques 
que van seguir a la seva reducció. Malgrat tot, el Pla 
Macia roman com el primer intent d'organitzar la 
Barcelona moderna. 

Després de la Guerra Civil Espanyola la ciutat no va 
experimentar pas cap creixement urba significatiu, ni 
cap inversió apreciable en la infrastructura, en edificis 
públics o en instal.lacions urbanes per un període de 
prop de quinze anys. No va ser fins 1953, quan 
comencaven a produir-se els primers desenvo- 
lupaments industrials de la postguerra, que el govern 
central va aprovar un Pla nou, per tal d'anticipar-se a 
la possible expansió física de la ciutat cap al territori 



que I1envoltava (Ajuntament de Barcelona, 1954). 
Aquest Pla, que seria anomenat Pla Comarcal de 
Barcelona, fou el primer d'incloure I'area de vint-i-set 
municipis, que posteriorment seria coneguda com 
I'aarea metropolitana. de Barcelona. Cal esmentar 
que després de la Guerra s'havia produ'it a Madrid un 
procés d'annexions municipals que proporcionaren a 
la capital de IIEstat un area municipal de més de 600 
km2, en front als 100 km2 escassos del municipi de 
Barcelona. La comarca de Barcelona que s'acabava 
de crear tenia aproximadament 450 km2 i fou dotada 
d'una institució de serveis comuns, de coordinació i 
de control urbanístic. 

El Pla de 1953 contenia una aproximació sistematica 
a la regulació de tipus de I1edificaciÓ, en funció de 
tipologies sustantives, densitats i usos del sol: 
proposava per primer cop la divisió zonal del sol i 
altres eines per al control del desenvolupament urba. 
El Pla concebia el sistema urba, format per la ciutat 
central, les ciutats secundaries al seu entorn i el 
territori rural que estava dins de la comarca, d'una 
forma organica: un area polinuclear amb un 
desenvolupament mesurat, zones verdes i zones 
grans destinades a I'agricultura, a boscos i a d'altres 
usos rurals. A Barcelona, es van dissenyar dues 
arees grans per al creixement industrial: la .Zona 
Est* al Poble Nou i la .Zona Oest. al Nord de la 
Diagonal. Aquestes arees estaben cridades a adqui- 
rir importancia estrategica en etapes posteriors del 
desenvolupament de la ciutat. 

Cal considerar per tant, el Pla Comarcal de 1953 com 
un intent per dirigir i controlar la construcció d'una 
ciutat gran, organicament relacionada amb el territori 
que I'envolta. Tanmateix, el Pla no podia pas preveure 
el creixement extraordinari que havia d'afectar tota 
Parea durant els anys següents. La ciutat central, 
especialment en els seus barris periferics i les 
comunitats petites que s'inclo'ien dins el Pla, van 
créixer tan rapidament durant els anys cinquanta i 
seixanta, que les previsions del planejament relatives 
als usos del sol i a les densitats d'edificació foren 
sistematicament violades o ignorades. D'altra banda, 
cal considerar que la situació política, amb unes 
autoritats locals no elegides democraticament i 

mancades de mitjans, va fomentar I'existencia de 
tota mena d'abusos especulatius i irregularitats en la 
gestió de la ciutat. Així doncs, en poc temps, el Pla va 
esdevenir obsolet. 

2. Dues fases que configuraren la ciutat. Prime- 
ra: la industrialització i el boom urba (1959- 
1975) 

2.1. Desenvolupament economic: modernització 
i transformació industrial, integració economica 
metropolitana 

Entre el 1959 i el 1975, Barcelona i els municipis de 
la seva rodalia conegueren un procés de creixement 
sense precedents. Al final dlaquest procés la ciutat 
s'havia de convertir en una gran area metropolitana 
de més de 3.000.000 d'habitants, amb un pes 
important no només en el context espanyol, sinó 
també en I'europeu. Aquest canvi en la tendencia 
estigué estretament relacionat amb el procés de 
desenvolupament economic empres per les 
economies espanyola i catalana durant els anys 
seixanta i principis dels setanta. 

L'any 1959 pot ser considerat com un punt d'inflexió 
en el desenvolupament de I'economia espanyola 
contemporania. En aquest moment va esdevenir clar 
fins i tot pel govern que la situació de dirigisme i 
isolacionisme existent des de la fi de la Guerra Civil, 
ja no es podia mantenir per més temps sense arribar 
a un desastre economic. El govern va prendre 
aleshores una serie de mesures, conegudes amb el 
nom de .Pla d'Estabilització~, amb la finalitat d'obrir 
i liberalitzar I'economia. Com a conseqüencia, entre 
d'altres factors, d'aquestes disposicions, I'economia 
espanyola va entrar en un període de creixement i 
industrialització molt rapids. La mitjana de creixement 
anual del PIB entre el 1961 i el 1966 fou del 8,6% i 
entre el 1967 i el 1972 del 5,8%. Al mateix temps, el 
percentatge de la població activa total que treballava 
en la indústria va passar del 23,5% el 1950 al 30,2% 
el 1960 i el 34,6% el 1970. 

Les consequencies d'aquest procés de 
desenvolupament economic foren extremadament 



importants per la majoria de les ciutats espanyoles. 
De fet, el creixement, malgrat algunes mesures 
administratives que intentaren que es generalitzés a 
tot  el territori espanyol, va tenir lloc de manera molt 
concentrada sobre I'espai. Així, la població de les 
ciutats més grans del país va créixer a un ritme del 
3,9% I'any a les arees metropolitanes de Barcelona 
i de Madrid, del 3,8% a Valencia, del 4,4% a Bilbao, 
del 4,3% a Saragossa, etc. 

Posteriorment s'explicaran les característiques 
principals d'aquest procés de creixement a I'area 
metropolitana de Barcelona. Aquíens aturarem només 
en dos punts: els canvis en I'estructura economica de 
la ciutat i I'evolució del pes relatiu de Barcelona en 
relació al seu context regional. 

Malgrat el creixement general de les activitats 
industrials en el conjunt de I'area, a la ciutat central 
els treballadors industrials, passaren de representar 
el 53% de la població ocupada I'any 1964 a ser-ne 
només el 41,1%el1970 i 33,2%el1975. Mentrestant, 
els serveis van augmentar del 30% el 1964, al 51,6% 
el 1970 i al 61,9% el 1975. Tal com s'explicara més 
detalladament en els propers paragrafs, aquests 
canvis foren conseqüencia, en part, del moviment de 
les indústries que es desplacaven de la ciutat central 
a la periferia metropolitana. Aquest procés de 
transformació industrial també va suposar un canvi 
en el pes relatiu dels diferents subsectors: la indústria 
textil va perdre gradualment importancia, mentre que 
la producció química i metal.lÚrgica van veure 
augmentar els seus pesos respectius. 

El segon aspecte que cal considerar és la 

transformació de les relacions entre I'area metropo- 
litana i el seu context regional. Mentre que I'any 1900 
I'area metropolitana de Barcelona (tal com la definia 
el Pla Comarcal de 1953) representava únicament el 
30,85% de la població catalana, el 1930 la proporció 
era del 42,55% i el 1970 havia arribat al 52,98%. 
L'elevada concentració de la població en un territori 
equivalent només al 1,5% de la superfície regional va 
crear una forta preocupació entre els urbanistes 
respecte al u mac ro cefalisme^ del sistema urba catala. 
En realitat, Barcelona s'estava convertint durant 
aquells anys en una metropolis amb un ambit 
d'influencia supraregional i, fins i tot, internacional. 

2.2. La formació de la periferia metropolitana: 
segregació urbana i costos socials 

Tal i com s'ha esmentat, el fet més característic 
d'aquest període és la transformació de Barcelona i 
dels municipis que I'envolten en una area metropoli- 
tana integrada. En conjunt, aquesta area va guanyar 
un milió i mig d'habitants entre 1950 i 1980. Dos 
tercos d'aquest creixement-aproximadament un milió 
d'habitants- varen produir-se en la periferia metropo- 
litana i només un terc en la ciutat central. (Taula 1). 

Es pot veure, doncs, com les parts més antigues de 
la ciutat comencaren ja a perdre població en la 
decada de 1960, de manera que fins i tot  durant el 
període més dinamic de la ciutat, aquesta secció del 
centre es va anar buidant. Al mateix temps, les 
extensions suburbanes dins del municipi de Barcelo- 
na van experimentar un creixement molt rapid fins al 
1970, creixement que va minvar gradualment més 
tard. Davant d'aixo, la periferia metropolitana fou el 

Distribució Creixement Demografic a Catalunya, 1950-80 

1950 % 1980 % Diferencia 

Ciutat Vella i Eixample 550.000 35,59 386.636 12,48 -163.394 
Extensions suburbanes 730.149 47,25 1.365.991 44,ll  +635.842 
Periferia metropolitana 265.129 17,15 1.344.121 43,40 +1 .O78992 
Total 1.545.308 3.096.748 

Fonts: Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística. 
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receptor més important del creixement urba i emergí 
d'aquest període convertida, sobretot, en una gran 
area residencial. El seu creixement nomes va aturar- 
se a mitjans dels anys vuitanta. 

Aquest ritme de creixement nomes pot ser compres 
si hom té en compte en taxes d'immigració. Durant la 
segona meitat dels anys cinquanta una onada 
d'immigrants (la primera va tenir lloc els anys vint, 
com hem indicat anteriorment) va comencar a arribar 
a la ciutat. Les xifres mostren clarament I'impacte del 
component de la immigració en el creixement 
demografic total (Taula 2). 

Creixement Migratori Quinquennal a 
llArea Metropolitana de Barcelona, 1956-80 

Creixement Creixement % 
total migratori 

1956-1960 266.832 209.671 78,58 
1901-1965 322.716 290.322 89,96 
1966-1970 384.133 219.496 57,14 
1971-1975 266.192 67.845 25,49 
1976-1980 116.759 -39.537 

Fonts: Censos de Población y Vivienda. lnstituto Nacional 
de Estadística. 

En relació amb aquest procés accelerat de creixement 
de la població, el parc d'habitatge va passar de les 
282.952 unitats el 1950 a 1.028.634 d'unitats el 
1975. És a dir que entre aquestes dues dates es va 
construir el 72,40% de les existencies del 1975 
(Taula 3). 

a) Desenvolupaments suburbans, basats en els 
nuclis antics i les seves ampliacions del segle XIX. 
Sens dubte, aquest fou el model que va absorbir la 
major part del creixement urba entre el 1950 i el 
1980, tot canalitzant la construcció d'habitacles 
cap a les extensions urbanes ortodoxes, 
connectades espacialment sense solució de 
continu'itat a la ciutat ja existent. 

b)  rees marginals d'urbanització, situades a la 
periferia extrema de la ciutat i constru'ides 
il.legalment. No van ser reconegudes com a sol 
urba fins que va entrar en vigor el Pla Metropolita 
del 1976, quan ja eren totalment consolidades. 

C) NOUS polígons d'habitatge. Aquesta fou amb 
tots els seus defectes, I'única forma planificada de 
desenvolupament. Per aquest motiu, els polígons 
són representatius de les idees predominants 
sobre el desenvolupament metropolita en els anys 
seixanta i setanta. 

Aquest procés de construcció continuat, que va 
afegir una gran zona residencial a la ciutat existent, 
va ocasionar una transformació qualitativa de Barce- 
lona. Des d'aquest punt de vista es pot afirmar que 
I'any 1975 Barcelona havia ja esdevingut una ciutat 
plenament metropolitana, amb un centre polític, cul- 
tural i administratiu prou fort com per influir en un 
territori molt més gran que els límits administratius 
del municipi central i, fins i tot, dels municipis vei'ns. 

Total d'Habitatges Nous Construits a lli\rea 
Metropolitana de Barcelona (Períodes 
Quinquennals) 

Les noves estructures urbanes es van crear seguint 1951-1955 
I tres models principals de desenvolupament (Busquets 1956-1960 

Habitatges Nous Constru'its 
35.512 
72.109 ~ et al. 1985). Aquests models implicaven formes 1961-1965 119.109 

diferents d'operació i tipologies de construcció 1966-1970 287.834 
especifiques, i encara avui defineixen la configuració 1971-1975 230.705 
de la periferia residencial. Els tres models de 1976-1 980 

I 
130.103 

desenvolupament són els següents: Fonts: Censos de Población y Vivienda. lnstituto Nacional 
de Estadística. 



Ara bé, s'ha d'assenyalar que aquest creixement va 
estar també acompanyat d'un increment progressiu 
de la segregació social i dels conflictes urbans. En els 
barris centrals de la ciutat comencaren a apareixer 
les primeres tendencies cap a la tercirització. Aixi, la 
concentració de certes activitats economiques 
(oficines, bancs i serveis), que perseguien els beneficis 
de les rendes de posició, hi van adquirir més i més 
importancia al llarg dels anys seixanta i setanta. 
Aquesta tendencia fou afavorida per I1existencia d'un 
sistema de transports públics radial que proporcionava 
un accés privilegiat només a les arees del centre de 
la ciutat (Nel.10, 1987). No és doncs d'estranyar, que 
els preus del sol en aquestes arees pugessin 
rapidament, de manera que cap a I'any 1970 el preu 
d'un pam quadrat oscil.lava de les 2.000 pessetes a 
la zona de la Diagonal (CBD) fins a les 450 pessetes 
al Guinardó (periferia del municipi) i 25 pessetes al 
Prat de Llobregat (periferia metropolitana) (Lluch i 
Gaspar, 1972). Aquest increment en la diferencia 
dels preus dels solarsva funcionar com un mecanisme 
selectiu per la utilització del sol, a través del qual es 
tendia relegar les industries i les residencies populars 
a les arees periferiques. L'especialització funcional 
de la ciutat, que posteriorment fou corroborada pel 
planejament urbanístic, fou la tendencia general 
d'aquest període. La conseqüent segregació social 
va esdevenir una de les causes més prominents del 
conflicte urba. Aixi doncs, durant bona part del 
període, la ciutat va ser testimoni d'una lluita constant 
entre les associacions deveins i les autoritats urbanes. 

En resum, podem descriure les conseqüencies del 

rapid procés de creixement metropolita que tingué 
lloc entre el 1959 i el 1975 de la manera següent: 
a) una part important de la població va passar a 

residir en arees suburbanes, pobrement 
urbanitzades i molt denses; 

b) la localització de la indústria tendí a dispersar-se, 
així mateix, cap a la periferia suburbana; 

i C) en les arees centrals s'inicia un procés selectiu de 
perdua de població i de terciarització progressiva. 
Aquest procés de creixement havia de tenir, 
forcosament, uns alts costos socials derivats de 
I'allargament del temps de desplacament entre la 
residencia i el lloc de treball, I'increment en les 
dificultats dlaccés als serveis urbans generals, 
I 'escassetat d'equipaments en els barr is 
recentment creats i I'augment de la segregació 
social. Aquests costos havien d'afectar, sobretot, 
la població amb mes baix nivell de renda. 

2.3. El col.lapse del planejament: inadequacio 
i ineficacia 

El Pla Comarcal del 1953va resultar del tot insuficient 
per ordenar el desenvolupament urba que s'ha descrit 
a I'apartat anterior. Una serie de plans locals, que 
teoricament tenien la missió de desenvolupar les 
línies mestres del Pla, van servir d'instruments per 
donar via lliure a les iniciatives i a les pressions de 
propietaris i agents immobiliaris. 

La Taula 4 mostra els canvis en els usos del sol com 
a conseqüencia de I'execució dels plans locals a 
I'area metropolitana de Barcelona durant el període 

Distribució d'usos del sol en el Pla Comarcal de 1953 i en els Plans Parcials (1960-1970) 
a I'area metropolitana de Barcelona 

Zones Pla Comarcal del 1953 Plans locals 1960-1970 D~ferenc~es 
Ha. % Ha. % 

Res~denc~al 4.475 44,lO 5.042 47,56 +12% 
lndustr~al 1.248 11,77 2.407 22,71 +53% 
Espals oberts 2.764 26,03 1.569 14,80 -43% 
Infrastructura 765 7,22 942 8,89 +23% 
Equ~paments 1.144 10,79 61 7 5,82 -46% 

Fonts: Plan General de Ordenación Urbana y Territorial de la Comarca de Barcelona. Memoria 2, cap. Il. Barcelona, Mayo de 1973. 



del 1960 al 1970 (Comisión de Urbanismo, 1973). 
Aquests canvis representaren un increment del 12% 
aproximadament de la zona residencial i el 53%, més 
o menys, de la zona industrial en relació a la superficie 
reservada per aquests usos en el Pla del 1953. Al 
mateix temps, el 43% de la zona destinada a parcs 
urbans i metropolitans, zones rurals i espais oberts 
es va perdre per I'acció dels plans parcials, en 
benefici del desenvolupament residencial o indus- 
trial. Així mateix es va perdre el 46% de I'espai 
destinat a equipaments i a serveis urbans. 

Tanmateix, aquest és només I'aspecte quantitatiu de 
la qüestió. La visió comprensiva dels problemes 
d'ordenació de I'area, que només podia oferir un Pla 
General, va quedar malmesa per I'impacte dels plans 
parcials. Aquests, van escampar desenvolupaments 
inadequats i descoordinats per tota I'area metropo- 
litana. L'efecte més visible d'aquest procés fou 
I'irrupcio de I'anomenat .habitatge massiu~. Es 
tractava d'un nou tipus d'habitatge amb programa, 
superficie i distribució interna molt similar, i amb els 
mateixos nivells de qualitat i aparenca. En tan sols 
vint-i-cinc anys, es van construir uns set-cents mil 
habitatges d'aquest tipus a I'area metropolitana de 
Barcelona (Ferrer, 1982). La producció d'habitatges 
en massa, no només va omplir arees urbanes noves, 
anomenades  polígono os de viviendas., sinó que va 
transformar arees de la ciutat molt consolidades. Les 
cases velles van ser reemplacades per edificis en 
alcada, formats per unitats estandards de seixanta 
metres quadrats i tres habitacions. La dinamica de 
canvis va afectar I'Eixample que havia projectat Cerda 
i les extensions suburbanes de la periferia de la ciutat, 
així com els pobles i les urbanitzacions marginals de 
I'area metropolitana. Aquests desenvolupaments fruit 
d'una serie de decisions incrementals i parcials, 
tingueren una doble conseqüencia: 

a) les arees centrals varen esdevenir més denses; 

i b) la periferia metropolitana s'estengué de forma 
incontrolada i caotica. 

Aixo va ocasionar la introducció de noves tipologies 
d'edificis que xocaven amb les ja existents i generaven 
deficits importants d'equipaments públics, espais 
oberts i infrastructura urbana. La substitució de 
I'edificació preexistent per edificis de baixa qualitat 
arquitectonica o d'alcada i fondaria inadequada va 
malmetre, de forma important la imatge urbana. 
Aquest fenomen es va estendre per tota la ciutat, des 
del casc antic fins a les arees suburbanes i va afectar, 
fins i tot, I'Eixample. 

D'altra banda, els plans parcials van jugar un paper 
molt important en I'emergencia d'una periferia metro- 
politana inarticulada. Les extensions suburbanes, els 
polígons d'habitatge i els assentaments industrials 
van escampar-se desordenadament sobre el territori 
al voltant de la ciutat central. La majoria s'assentaven 
de forma molt precaria, al bell mig de zones rurals o 
d'arees marginals, i alguns no tenien ni tan sols un 
accés adequat. Fins i tot les construccions 
promocionades públicament (nous polígons 
d'habitatge) consistien en grups de grans blocs o 
torres mal projectats, mal equipats i de difícil accés 
des de la ciutat central. Aixídoncs, el creixement urba 
dels anys seixanta i setanta té la seva imatge més 
visible en els blocs alllats i torres d'habitatge 
escampades en la periferia urbana, amb un suport i 
equipament urba molt escas (Ferrer, 1982). Fins i tot 
avui, la seva imatge revela clarament la naturalesa del 
planejament i la practica urbanística d'aquell període. 

Tanmateix, la febre de la construcció dels anys 
seixanta no va ser pas suficient per destruir de forma 
significativa I'estructura urbana de la ciutat central: 
no es va dur a terme cap reconstrucció important, ni 
cap acció de remodelació urbana va afectar plenament 
cap area central de la ciutat. Per tant, malgrat la 
densificació i I'addició de noves construccions, la 
ciutat vella i I'Eixample mantenien encara, a la fi del 
període, els models arquitectonics i urbanístics 
tradicionals. 

La transformació de les arees consolidades va excedir 
clarament els límits de densitat previament establerts. 



3. Dues fases que configuraren la ciutat. Segona: 
crisi industrial i estabilització urbana (1975- 
1986). 

3.1. Crisi economica i reestructuració: caiguda 
dels indexos de creixement, canvi estructural i 
intervenció pública 

Els efectes de la crisi economica de principis dels 
setanta van arribar a Espanya I'any 1974. Des 
d'aleshores i durant un període superior a una decada, 
I'economia espanyola va passar per una etapa de 
dificultats, caracteritzada per uns índexos de 
creixement baixos, tendencies inflaccionistes i una 
gran manca de llocs de treballs. La crisi va afectar 
amb una intensitat especial els sectors industrials 
tradicionals i la construcció. Aixi doncs, les ciutats 
principals del país, que s'havien desenvolupat sobretot 
com a centres industrials, van iniciar un període de 
canvis tant de tipus quantitatiu com qualitatiu. 

A l'area metropolitana de Barcelona, la perdua total 
de llocs de treball entre el 1970 i el 1985 ha estat 
estimada en un 18,5%, aproximadament del total. 
Durant tot  el període, I'índex d'atur mitja a I'area 
metropolitana s'apropa al 20% de la població activa 
total. Seguint el model general, la crisi va afectar de 
forma diferent a cadascun dels sectors de I'economia. 
Aixi doncs, segons les estimacions, els índexos de 
creixement d'ocupació per sectors a I'area metropo- 
litana de Barcelona foren els següents: un -29,9% al 
sector industrial, un -67,2% a la construcció i un 

+26,7% als serveis. Cal remarcar, també, que la 
perdua fou, en termes relatius, més intensa al municipi 
de Barcelona que a la resta de I'area metropolitana. 
(Taula 5) 
Aixi, les xifres de la taula mostren clarament que el 
municipi de Barcelona, tot i que retingué una gran 
part de la totalitat dels llocs de treball existents a 
I'area metropolitana, perdé un pes relatiu durant el 
període de 1970 al 1985. La perdua és molt més 
perceptible en el sector industrial, on a finals del 
període, la ciutat central concentrava només el 46,22% 
de la totalitat dels llocs de treball. Contrariament, al 
sector de serveis, la disminució relativa del pes de la 
ciutat central fou menys important. En efecte, malgrat 
el creixement significatiu del nombre de llocs de 
treball en el sector de serveis a la periferia metro- 
politana, la ciutat central retingué un percentatge que 
suposava el 73,34% dels llocs de treball en el sector 
de serveis el 1985. 

Les dades, juntament amb les xifres relatives a la 
població activa que es descriuran més endavant, 
confirmen l'existencia, durant aquest període, d'un 
procés de canvis estructurals que porten cap a: 

a) Una disminució dels pas relatiu dels llocs de 
treball industrials a tota I'area metropolitana. 

b) Un increment en la descentralització de I'activitat 
industrial a favor de la primera i segona corona 
metropolitana. 

Distribució de llocs de treball a I'area metropolitana de Barcelona 1970-85 

Total llocs de treball Sector industrial Sector serveis 
1970 1985 1970 1985 1970 1985 

(1) 65,67 60,50 55,59 46,22 83,26 73,34 
(21 14,79 16,46 18,90 21,41 7,67 12,04 
(3) 19,54 23,04 25,51 32,37 9,07 14,62 

(1) Barcelona 
(2) Primera corona metropolitana (CMB) 
(3) Segona corona metropolitana 
Font: J. Trullen (1988). 



C) El manteniment del caracter centralitzat de 
I'ocupació en el sector de serveis. 

De la combinació de tots tres factors va derivar una 
tendencia cap a la terciarització de la ciutat central, 
que es discutira en profunditat a I'epígraf següent. 

El procés de canvis sectorials i territorials va ser 
acompanyat per una transformació important de les 
formes de producció. La descripció d'aquest aspecte 
ens portaria lluny dels objectius d'aquest escrit. Pels 
nostres proposits, n'hi haura prou amb dir que els 
canvis, com a la major part de les arees metropolita- 
nes del sud dlEuropa, van ocasionar una segmentació 
més elevada del procés de producció i la precarització 
del mercat de treball amb índexos d'atur elevats i 
permanents. 

Finalment, cal remarcar que el període de crisi 
economica a Espanya va coincidir amb la transició 
política d'un regim autoritari a una democracia cons- 
titucional. Així, després de la mort del general Franco 
el 1975, diferents desenvolupaments polítics van 
resultar en la celebració d'eleccions generals lliures 
el 1977, la formació del Parlament i la promulgació 
d'una Constitució democratica el 1978. La nova 
situació política va tenir conseqüencies importants 
per I'administració de la ciutat de Barcelona, sobretot 
a partir de la celebració de les primeres eleccions 
municipals democratiques I'any 1979. D'altra banda, 

en reconeixer la nova Constitució a les diverses 
regions i nacionalitats del país el dret a accedir a una 
autonomia política, Barcelona va esdevenir, un altre 
cop, la capital d'una Catalunya autonoma. 

3.2. Estructura urbana: reducció del creixement, 
devallada de la indústria, terciarització de les 
arees centrals, moviments de la població i 
canvis socials. 

El creixement de la població de Barcelona va quedar 
practicament estancada durant la decada dels setanta. 
Des del 1970 al 1981, el nombre d'habitants es va 
incrementar tan sols en 10.667. A partir del 1981, 
Barcelona va comencar a perdre població per primer 
cop des del principi del segle (Taula 6). Entre el 1981  
i el 1986, en tan sols cinc anys, la perdua de la 
població era de més de 50.000 habitants (Soler, 
1987). De la mateixa manera, durant aquest període, 
els indexos de creixement de la població es va reduir 
gradualment a la resta de I'area metropolitana (Taula 
7). La crisi economica es veia, doncs, acompanyada 
per un canvi de tendencia en el creixement demografic, 
fruit de la caiguda de la immigració i un descens 
drastic de les taxes de natalitat. 

Una de les conseqüencies principals d'aquesta 
evolució fou la perdua gradual del pes de Barcelona 
en relació al seu entorn metropolita: el 1950 la 
població de la ciutat representava el 83,4% de la 

Taula 6 

Evolució de la   oblació a Barcelona. 1950-1986 

Any Població Període Creixement total anual (%) 

Fonts: Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística, 
Estadística municipal. Ayuntamiento de Barcelona. 



Evolució de la població a I'area metropolitana de Barcelona, 1970-86 

Any Població Període Creixement Total Creixement anual (%I 

Fonts: Censos de población y vivienda. lnstituto Nacional de Estadística, 
Estadística municipal. Ayuntamiento de Barcelona. 

població de I'area metropolitana; aquesta xifra es va 
reduir al 64,3% el 1970 i era només el 56,2% I'any 
1986. En relació a la comunitat autonoma de 
Catalunya, el pes relatiu de Barcelona va passar del 
39,8% el 1950, al 34,1% el 1970 i al 28'6% el 1986. 
Aixi doncs, en aquest aspecte Barcelona seguia 
també el model general d'evolució de moltes altres 
metropolis d'Espanya i dlEuropa durant aquest 
període, 

Un altre aspecte de la qüestió foren els canvis en 
I1estructura interna de la població resident a la ciutat. 
La taxa de població d'edat inferior als 1 5  anys 
conegue disminució continuada des del 1970, de 
manera que I'any 1986 el 17,9% dels habitants tenien 
una edat inferior. En canvi, el grup amb edat superior 
als 65  anysva multiplicar la seva importancia relativa, 
fins a arribar al 14'8% al darrer cens de I'any 1986. 

Aixi, durant aquest període, la ciutat central conegue 
un procés d'envelliment de la població. 

Pel que fa a I'evolució de la població activa, les xifres 
confirmen el que ja s'ha esmenat anteriorment: la 
perdua del pes del sector secundari i I'augment 
d'importancia del sector de serveis, tant a Barcelona 
com a la resta de I'area metropolitana (Taules 8 i 9). 

Les Taules indiquen clarament com, des del 1970 la 
població activa dedicada a I'agricultura, indústria i 
construcció disminuí, tant en termes absoluts com en 
termes relatius. Les xifres mostren també que en el 
moment del darrer cens gairebé dos tercos (el 
63'4%) dels barcelonins treballava al sector de serveis, 
un terc (el 30'7%) a la indústria i un percentatge petit 
es dedica a la construcció (el 2,2%). En el sector 
industrial, les xifres indiquen una perdua absoluta de 

Població activa per sectors a Barcelona, 1970-1986 

1970 1975 1981 1986 
total % total % total % total % 

Agricultura 2.396 0,4 3.531 0,4 2.644 0,5 1.017 0,2 
Indústria 275.366 41,l 266.126 33,2 195.120 34,4 164.405 30,7 
Construcció 46.585 6,9 36.076 4,5 19.495 3,4 11.918 2,2 
Serveis 345.832 51,6 496.003 61,9 429.955 58,2 339.284 63,4 
Total actius 670.179 

.. 
801.737 566.824 535.236 

Fonts: Censos de población y vivienda (1970,1981). 
lnstituto Nacional de Estadística 
Padrons municipals d'habitants (1975, 1986). CICD. 



Població activa per sectors a I'area metropolitana de Barcelona (incloent-hi Barcelona), 1970-86 

1970 1975 1981 1986 
total % total % total % total % 

Agricultura 7.575 0,7 10.139 0,9 6.547 0,7 4.530 0,5 
Indústria 472.165 45,5 397.001 42,9 381.983 40,5 325.844 36.3 
Construcció 101 .O32 9,8 105.757 9.1 47.714 5,l 32.958 3,7 
Serveis 456.582 44,O 546,307 47,l 478.952 50,8 507.718 56,6 
Total actius 1.037.354 1.159.204 942.899 897.429 

Fonts: Censos de poblacion y vivienda (1970,1981). 
Instituto Nacional de Estadística 
Padrons municipals d'habitants (1975, 1986). CICD. 

1 10.961 treballadors a Barcelona i de 146.321 a de la construcció d'edificis d'oficines (Lleonart, 1985). 
I'area metropolitana.L'índex relatiu va passar del Les xifres de la Taula 10 es refereixen als edificis 
41,1% al 30,7% a la ciutat central i del 45,5% al destinats exclusivament a oficines constru'its a Bar- 
36,3% a I'area metropolitana. Aquesta perdua tan celona durant aquest període. L'oferta tan elevada de 
significativa va afectar a la practica totalitat de la superfícies construides per a aquesta finalitat durant 
indústria manufacturera, des dels transformats els setanta va ocasionar un excedent important, que 
metal.lics fins al sector químic, pell, confecció textil, va tenir com a conseqüencia una caiguda drastica de 
paperer i arts grafiques (Llarch, 1987; Ajuntament de les promocions noves després del 1981. La 
Barcelona, 1988a). Malgrat tot, tal com les xifres construcció d'aquests nous espais terciaris tingue 
indiquen, el pes de les activitats industrials continua lloc de forma molt concentrada, principalment a la 
essent molt rellevant tant en el conjunt de la conurbació zona de IIEixample (aproximadament el 50% de la 
com a la ciutat central. totalitat entre el 1971 i el 1982) i a la part alta de la 

Diagonal (amb un 24%). 
D'altra banda, I'especialització en el sector terciari 
s'incrementa entre 1970 i 1986. Aquesta expansió Hom pot veure, doncs, com, en el període de crisi 
és encara més considerable si es té en compte el economica, el sector dels serveis conegué una 
conjunt de I'area metropolitana, on el percentatge de evolució relativament positiva en comparació amb la 
la població activa ocupada en el sector passa del resta de sectors. Aixo fou especialment cert en els 
44,0% (1970) al 56,6% (1986). En els darrers anys serveis relacionats amb la cultura i el lleure i 
del període, I'expansió més gran tingue lloc a I'administració pública. Tanmateix, cal tenir en compte 
I'administració pública i a les forces armades, la 
indústria hostelera, els transports i comunicacions, 
seguits de les finances, assegurances, venda al 
detall, sanitat i educació. Tanmateix, cal remarcar Superfícies construi'des en edificis per a US exclusiu 

que I'increment tan brusc del pes relatiu del sector d'oficines a Barcelona., 1961-89 

serveis s'explica, en bona part, més per la destrucció Superficie (m2) 
general de llocs de treball que per I'expansió real del 
nombre de treballadors en el sector de serveis. 1961-1970 727.000 

1971-1980 1.133.000 

La importancia creixent de les activitats terciaries en 1981-1989 (652.000) 

I'economia de la ciutat es reflecteix també en I'expansió Font: Lleonar[ (1985) i elaboració dels autors. 



que nous llocs de treball a aquesta area foren ocupats 
per joves amb un nivell cultural mitja i alt, i no pas pels 
treballadors adults no especialitzats procedents de 
la indústria i de la construcció. Aixo implica que, 
malgrat la millora en els darrers anys del període de 
la situació economica general i en el mercat de 
treball, sectors importants de treballadors continuaren 
amb unes oportunitats molt limitades per trobar 
feina, amb els consegüents problemes socials de 
privacions i manca de perspectives. 

El nou context urba que va sorgir arran d'aquests 
canvis generals demografics i economics, unit a les 
transformacions polítiques que s'han esmentat més 
amunt havia d'ocasionar, necessariament, una revisió 
dels metodes i de les estrategies de planejament. 

3.3. N planejament com a forma de control 
públic: el desenvolupament del Pla Metropolita 
del 1976 

L'aprovació i execució del Pla Metropolita del 1976 
va ser element determinant per a I'evolució del 
planejament urbanístic a I'area barcelonina en el 
període 1975-1986 (Corporació Metropolitana de 
Barcelona, 1976). La lluita política que va ocasionar 
el Pla fou molt important. Aixo no és sorprenent, si 
tenim en compte que el Pla constitu'ia un intent 
administratiu per racionalitzar, amb uns determinats 
criteris, la situació urbana després de més de vint 
anys d'expansió rapida i, en molts aspectes, 
incontrolada. Els objectius que s'enunciaven en el Pla 
eren proporcionar una solució als problemes 
d'increment de densitat de població, manca d'espais 
per a instal.lacions publiques, necessitat d'espais 
lliures i reorganització d'una xarxa viaria. 

L'aprovació del Pla Metropolita va marcar un gir en la 
manera d'abordar el problemes urbans i la metodologia 
de planejament a Barcelona. El Pla va constituir un 
trencament amb el passat perque es fonamentava no 
només en una delimitació de zones generica i en 
índexos quantitatius, sinó que contenia també uns 
criteris específics pels projectes subsegüents que 
haurien de definir la forma de la ciutat. Per tant, el Pla 
es va convertir rapidament en I'instrument basic o el 

sistema estructurat d'idees, del qual I'administració 
disposava per operar a cadascuna de les parts de la 
ciutat en particular. 

El nou Pla intentava de definir sistematicament: 

a) els processos de transformació existents, tot  
identificant no només les diferentsformes urbanes, 
sinó també la dinamica i les possibilitats de 
cadascuna (per tal d'aturar el creixement de la 
densitat o de permetre que una area en particular 
canvies la seva funció), 

i b) la relació entre la tipologia de I'edificació i el 
model urba (així, d'acord amb el Pla, qualsevol 
intervenció dirigida a corregir o encoratjar un 
determinat procés urba, venia vinculada a unes 
directrius de formalització física). 

Els autors van concebre el Pla com un document 
obert en els plans o projectes executius (explícitament 
concebuts per portar-10s a la practica) que havien 
d'aplicar. Així, malgrat els seus defectes i aspectes 
polemics, el Pla fou I'eina de planejament més moderna 
i flexible que I'administració barcelonina tingué a les 
mans durant tot  el període. 

Tanmateix, el desenvolupament de Pla General 
Metropolita del 1976 hauria de produir-se en una 
situació política i economica clarament diferent de 
les circumstancies en que havia estat concebut. El 
primer factor i el més important fou el canvi polític: el 
Pla fou elaborat malgrat I1organitzaciÓ autoritaria de 
la societat espanyola i fou aprovat en mig del període 
de transició; només més tard les autoritats locals 
democrat icament elegides el van adoptar i 
desenvolupar. Els canvis polítics van donar lloc a una 
nova manera d'abordar, en general, els problemes 
urbans, la qual cosa va resultar en una forma alterna- 
tiva de desenvolupar el Pla. D'altra banda el nou 
enfocament del planejament es va veure afectat per 
les condicions economiques, I'empitjorament de les 
quals no era encara apreciable a principis dels anys 
setanta, quan el Pla fou elaborat. L'espiral de 
creixement demografic es va estancar i els indicadors 
economics van empitjorar perceptiblement. En 



aquestes condicions, el planejament estava obligat a 
afrontar els nombrosos problemes que sorgien a la 
ciutat, els quals plantejaven en profunditat el tema de 
la qualitat de I'entorn urba. Cal remarcar que aquesta 
mena d'utilització del planejament urbanístic constitu'ia, 
juntament amb la previsió d'altres serveis basics, una 
de les condicions essencials del pacte social establert 
el 1977 entre el govern espanyol, els empresaris i les 
organitzacions obreres, per tal d'adoptar mesures de 
reestructuració per fer front a la crisi. Aixi doncs, 
I'esquema de transformació urbana dissenyat per les 
autoritats locals elegides recentment suposava: 

a) Un canvi de I'enfocament: del creixement urba 
a la millora de la ciutat existent. Aixo volia dir també 
un canvi en les relacions entre els principals 
agents que operaven en la ciutat, en I'estructura 
del sector immobiliari i en I'actitut de la gent en 
relació a la vida urbana. 

b) Un canvi en la metodologia del planejament: del 
tractament separat dels elements urbans a una 
visió integrada de la ciutat. Aixo implicava un 
emfasi en la configuració del espai urba, les 
relacions entre les diverses arees i els elements 
amb un valor o un significat generals. 

C) Un canvi en els instruments: dels plans als 
projectes. Es va donar prioritat a les intervencions 
immediates o a curt termini i fou necessari un solid 
compromís per tal d'executar realment els 
projectes. 

Les noves directrius urbanístiques es van dirigir, en 
un primer moment, a donar solucions parcials als 
problemes acumulats que s'havien produ'it durant el 
període expansionista. Aixi doncs, entre el 1976 i el 
1981 el desenvolupament del Pla va estar limitat, 
pero la ciutat de Barcelona va adquirir la major part 
del sol necessari per operacions posteriors i I'area 
d'urbanisme del municipi fou remodelada per adap- 
tar-se a la nova situació. El període esva caracteritzar 
per un fort control sobre els permisos de construcció 
i una expansió molt assenyada de I'acció pública: 
noves escoles, equipaments urbans, parcs i jardins, 
urbanització dels carrers, millores en la xarxa de 

carreteres i transports públics, etc. Nomes en una 
segona fase del desenvolupament (a partir de 1982) 
es van generar opcions generals d'estructura i models 
urbanístics nous (Ajuntament de Barcelona, 1983 i 
1987a). 

A I'area metropolitana, I'ens administratiu metropolita 
recentment constitu'it (la Corporació Metropolitana 
de Barcelona, creada el 1974, que inclo'ia els 27 
municipis del Pla Comarcal), va dissenyar i emprendre, 
així mateix, un programa d'acció. Els dos objectius 
principals del programa eren proporcionar una xarxa 
articulada de comunicacions metropolitanes i definir 
els elements basics necessaris per identificar 
I'estructura metropolitana. En aquest sentit, la 
institució metropolitana va concentrar els seus 
esforcos en la creació i I'inici del desenvolupament 
d'una serie de projectes que inclo'ien els següents: el 
Pla per als 40 km. de la facana costanera; el parc 
metropolita central de Collserola; el sistema de vies 
metropolitanes i les connexions amb autopistes; la 
recuperació de les arees agrícoles; el centre 
direccional i d'altres serveis relacionats a Cerdanyola 
del Valles; una serie articulada de parcs metropolitans 
de volum mitja; i un progama de promoció de noves 
arees residencials i industrials (Corporació Metropo- 
litana de Barcelona, 1987). 

4. Els darrers anys: estrategies i objectius 

L'any 1986 representa un nou punt d'inflexió en 
I'evolució de I'economia a Barcelona. Després de 
mes de deu anys de crisi prolongada, la producció i 
el consum van entrar en un període de recuperació. 
Tota mena d'indicadors confirmen aquesta afirmació. 
L'atur a la ciutat de Barcelona va passar del 17,75% 
el juny de 1986 al 11,6% el setembre de 1989 (les 
dades per tota la província eren el 10,89% el 1985 i 
el 13,8% el 1989, principalment degut al fet que 
I'índex d'atur és superior al cinturó metropolita de la 
ciutat). Al mateix temps, i per esmentar nomes unes 
quantes dades relacionades amb la producció, entre 
el 1985 i el 1988, el consum d'energia electrica per 
a fins comercials i industrials va pujar el 15% a la 
ciutat de Barcelona, el nombre de trucades de llarga 
distancia va augmentar el 74%, el nombre de 



passatgers a I'aeroport va passar de 5.459.000 a 
7.234.000, i la demanda de ciment per a la construcció 
es va multiplicar per un factor dt1,8. 

Pel que fa al consum, altres indicadors confirmen la 
magnitud de la recuperació i lavelocitat del creixement. 
N'hi haura prou amb esmentar-ne tres, molt relacionats 
a les qüestions de planejament urba. Entre el 1985 i 
el 1988 I'enregistrament de vehicles nous a la província 
de Barcelona va passar de 114.077 a 237.000, la 
producció d'escombraires domestiques a la ciutat va 
augmentar el seu volum un terc (32,5%) i els projectes 
per unitats d'habitatges nous van passar d l l  1.621 a 
26.330. 

Per tal de copsar la importancia d'aquest procés de 
recuperació, cal tenir present que Barcelona no és 
una excepció en el context espanyol. En efecte 
després d'entrar a formar part de la CEE el gener de 
1986, I'economia espanyola ha experimentat un 
desenvolupament economic rapid, de manera que 
durant els darrers anys el país -juntament amb 
Portugal- ha conegut els índexos de creixement 
economic més alts de tota la Comunitat Europea. 
Tanmateix, el procés de recuperació ha tingut una 
rellevancia especial a Barcelona, arran, sobretot, de 
la nominació de la ciutat com a seu dels Jocs Olímpics 
d'estiu del 1992. 

La nominació, que va tenir lloc I'octubre de 1986, ha 
obert una perspectiva nova a la ciutat, tant en termes 
economics com urbanístics. Des del punt de vista 
economic, els jocs han comportat la inversió molt 
important de recursos públics a la ciutat, procedents 
de les administracions local, autonomica i central. 
Aquests recursos han estat invertits sobretot en el 
desenvolupament de la infrastructura urbana, les 
quals sera útil també per al desenvolupament 
economic futur. D'altra banda, s'ha demostrat que els 
Jocs constitueixen una eina excel.lent per a la promoció 
de la ciutat, tot  afavorint la inversió d'empreses 
estrangeres i difonent internacionalment la imatge de 
Barcelona. 

Des del punt de vista del planejament urbanístic, els 
Jocs han ofert una oportunitat única per dur a terme 

un canvi global en la infrastructura, les comunicacions, 
I'esport i les instal.lacions culturals. Encara més, els 
Jocs han possibilitat un canvi d'escala en les 
intervencions urbanistiques, de tal manera que s'ha 
pogut passar de les intervencions puntuals del període 
anterior a la modernització de tota I'estructura de la 
ciutat: el front marítim ha adquirit noves funcions, les 
xarxesviaries i ferroviaries han estat redefinides i una 
serie de noves arees centrals han estat seleccionades 
per difondre en el territori de la ciutat les activitats 
economiques emergents (Ajuntament de Barcelona, 
1986a). Les conseqüencies d'aquest programa han 
afectat també les parts existents de la ciutat, que 
s'han vist forcades a definir el seu paper de cara al 
futur. Aixi doncs, tant la ciutat vella i IIEixample com 
la periferia urbana i els,barris metropolitans s'adapten, 
a la seva manera, a la nova situació (Ajuntament de 
Barcelona 1986b i 1988b). 

En aquest context, I'administració ha revisat de nou 
I'enfocament del planejament introduint una serie 
d'idees i tecniques que han caracteritzat I'urbanisme 
barceloní durant la segona meitat dels anys vuitanta. 
Per comencar, I'administració que havia acceptat el 
Pla Metropolita de 1976 com a marc d'acció hi va 
anar introduint gradualment formes alternatives per a 
desenvolupar-10. Aixi, hom ha formulat plans locals i 
especials a la majoria dels districtes i s'han executat 
un nombre elevat de projectes específics amb un 
interes urbanístic general. L'analisi d'aquests plans i 
projectes ha, de realitzar-se atenent les condicions 
urbanistiques i el context urba en que se situen. En 
efecte, en termes generals, hom ha volgut orientar 
les actuacions de manera tal que aquestes puguin 
solucionar els problemes locals existents i, al mateix 
temps, portar a la practica idees generals que afec- 
ten I'estructura de la ciutat. D'altra banda, s'espera 
que hom les pugui portar a la practica a curt o a mig 
termini, de manera que el compromís amb el resultat 
final sigui molt alt. La conseqüencia és el reforcament 
del planejament com a metode d'avaluació i de 
desenvolupament de propostes en el context urba. 
Aixi, el planejament ha esdevingut, en aquest període 
d'extremada intervenció pública en la transformació 
de la ciutat, un instrument important a les mans de 
I'administració local per tal de controlar les 



transformacions urbanes a diferents escales 
d'intervenció. L'escala petita inclou el pla d'arees de 
nova centralitat, el pla de vies de la ciutat, la 
remodelació de la xarxa ferroviaria i les arees 
olímpiques. Les propostes per ['escala urbana 
intermedia, es refereixen a la zona de rehabilitació 
integrada de la ciutat vella, a les mesures per a 
I'Eixample, a la serie de Plans Especials en els 
districtes tradicionals i a les urbanitzacions marginals, 
així com a d'altres iniciatives de remodelació urbana 
o de transformació en punts estrategics de la ciutat 
(Busquets, 1985). 

Aquest conjunt de plans i projectes tracta doncs 
d'encarar els principals problemes urbans dels quals 
s'ha descrit la genesi en els apartats anteriors. Així, 
per tal d'afeblir la demanda d'espai terciari al centre 
de la ciutat, s'ha elaborat un pla per a seleccionar i 
construir arees de nova centralitat que ha estat vigent 
els darrers tres anys. Aquest pla proposa dotze 
noves arees per establir negocis i equipaments, 
situades entre el centre i el cinturó de la periferia. 
D'aquesta manera slaprofita el sol disponible en llocs 
intersticials, ocupats previament per estacions de 
ferrocarril, per fabriques obsoletes i d'altres 
estructures urbanes en desús. Aquestes noves arees 
d'atracció estan situades no gaire lluny del centre i 
persegueixen requalificar el conjunt de la ciutat 
mitjancant la introducció d'una diversificació de fun- 
cions (oficines i comercos, pero també parcs, 
instal.lacions esportives i esplais culturals) i, al mateix 
temps, alleugerir la pressio sobre IIEixample 
(Ajuntament de Barcelona, 1987b). Tanmateix, s'han 
produ'it algunes crítiques contra aquesta política, en 
el sentit que les noves arees es troben massa prop 
del centre tradicional per poder estendre amb 
efectivitat els efectes de centralitat cap a la resta de 
I'area metropolitana. Segons aquestes crítiques, aixo 
ocasionaria un increment en els preus de les propietats 
immobiliaries en una part important de la ciutat 
central sense que es produís una dispersió real de les 
activitats terciaries a I'area metropolitana en la seva 
totalitat. 

En les noves arees d'atracció es troben les quatre 
arees olímpiques que oferiran habitatges, instal.lacions 

esportives i d1entrenament, espais oberts i altres 
equipaments necessaris pels Jocs Olímpics. Ara bé, 
aquestes arees també s'han concebut com parts 
futures de la ciutat i, passats els jocs, convertiran els 
barris centrals nous, en barris especialitzats en tipus 
d'activitats diferents. Per exemple, la Vila Olímpica 
esdevindra un barri residencial i comercial, amb una 
forta orientació cap a la recuperació del passeig 
marítim com a part simbolica de la ciutat (hotels, 
restaurants, activitats d'esplai, esports nautics) 
(Bohigas, 1988). La finalització de la xarxa de 
carreteres i la reforma de la infrastructura ferroviaria, 
juntament amb el cinturó litoral i els espais oberts 
davant del passeig marítim, dissenyats recentment, 
causaran impacte i crearan noves espectatives d'ús 
a tot  el llevant de la ciutat (Ajuntament de Barcelona, 
1 9 8 8 ~ ) .  En aquest sentit, no hi ha cap dubte que els 
Jocs han estat alhora un pretext i un catalitzador per 
enfrontar una serie de qüestions pendents a la ciutat 
i, al mateix temps, ajustar la seva estructura sencera 
als requeriments de competitivitat internacional. 

Aquest ambient de prosperi tat  economica i 
d'importants projectes podria tenir el seu contrapunt 
en un increment de la segregació territorial de diferents 
grups socials. En efecte, des del 1986 la logica del 
mercat de la propietat immobiliaria, ja esmentada en 
paragrafs anteriors, ha incrementat la seva 
importancia com a mecanisme d'expulsió d'algunes 
activitats i estrats socials de diverses arees de la 
ciutat. Aixo és degut principalment a I'increment 
extraordinariament rapid dels preus del sol a la ciutat 
en els darrers tres anys. La intensitat de I'increment 
ha estat superior a les parts centrals de la ciutat, on 
en nomes un any (del 1987 al 1988) els preus dels 
habitatges nous s'han incrementat en un 50,8% (a 
I'Eixample) i fins un 100% (a Diagonal i Pedralbes). 

La pressio diferencial sobre els preus del sol i de la 
propietat immobiliaria a les parts centrals de la ciutat 
es sobretot, tal i com ja s'ha explicat, el resultat del 
desig per part de les activitas terciaries (bancs, 
comercos, etc.) a I'area de la ciutat on I'existencia 
d'uns estandards urbans elevats coincideix amb una 
alta accessibilitat. Les mesures administratives per 
elevar I'accessibilitat d'altes arees mitjancant una 



política de transports públics han estat tímides i és 
massa d'hora per jutjar si la política d'arees centrals 
noves, que s'ha descrit als paragrafs anteriors, tindra 
exit en un futur immediat. 

Mentrestant, els preus del sol continuen afavorint el 
desplacament d'industria cap a fora dels límits de la 
ciutat i I'habitatge ha esdevingut un problema important 
per una gran part de la població. Aixi, la nova inversió 
en activitats industrials que requereixen superfícies 
grans, que en el període anterior tendia a moure's cap 
al primer cinturó metropolita, ara es concentra 
sobretot en la segona corona metropolitana i, fins i 
tot, més lluny (Alemany et al. 1985; Llarch i Saez 
1986). D'altra banda, els preus de I'habitatge fan que 
sigui difícil accedir-hi: la hipoteca mitjana per com- 
prar una casa de nova construcció a Barcelona, amb 
un préstec a vint anys i amb un interes aproximat del 
15%, excedeix el salari total mitja d'un treballador 
especialitzat. La construcció d'habitatges públics es 
troba molt lluny de les necessitats reals: I'any 1988, 
a tota la província de Barcelona, amb uns 4,5 milions 
d'habitants, només es van projectar 3.51 1 habitatges 
promocionats públicament, enfront de les 22.819 
unitats promocionades privadament. 

El resultats d'aquesta situació són diversos. En pri- 
mer lloc, la població de la ciutat central i del primer 
cinturó minva en termes absoluts. Aixi, a la ciutat 
central el punt més alt va ser I'any 1979, quan el 
nombre d'habitants va arribar a 1.816.000. Des 
d'aleshores enca la població ha dismintiit constantment 
i I'any 1988 era d11.744.000 habitants. Pero més 
importants que les xifres absolutes són els aspectes 
qualitatius d'aquest procés. 

Tal i com diversos autors han remarcat, el mercat de 
la propietat immobiliaria podria actuar de filtre, ja que 
reté alguns tipus dlhabitants i forca la marxa d'altres 
(Cabré i Puchades, 1986). Aixi, doncs, a risc de 
simplificar massa, es pot afirmar que els grups que 
tenen més dificultats per trobar habitatges adequats 
a la ciutat central són elsjoves, les famíles nombroses 
que necessiten molt dlespai i la gent amb pocs 
ingressos. Per tant, si no es preveuen mesures per 
evitar-ho parts importants de la ciutat es veuen 
abocades a processos d'envelliment i de 
gentryfication. 

Aquestes tendencies podrien contribuir a aprofundir, 
a mig termini, les desigualtats en la distribució de la 
renda sobre el territori metropolita, desigualtats que 
en el present són ja prou importants. Aixi, una 
enquesta realitzada el 1986 (E.M.B. 19881, va detec- 
tar la distribució de grups socials al territori de I'area 
metropolitana de Barcelona (Taula 11) 

Un altre estudi, utilitzant dades del 1985 per estimar 
la renda familiar disponible, ha provat també 
I'existencia de diferencies molt importants. Aixi, la 
renda familiar mitjana disponible per capita del districte 
més ric de Barcelona seria 3,4 vegades superior a la 
del municipi més pobre de la periferia. La diferencia 
encara és més important si tenim en compte que 
I'estudi utilitza per comparar unitats grans amb més 
de 100.000 habitants (Oliver dir., 1989). 

La dialectica entre les potencialitats descrites 
anteriorment i aquests problemes socials configurara 
el futur de Barcelona. 

Condicions socio-economiques segons el lloc de residencia, 1986 

lngressos baixos lngressos mitjans lngressos alts No contesta 

Barcelona 17,9 61,6 5,3 15,5 
Resta del primer cinturo metropolita 31,7 56,7 2,5 9 2  

Font: IEMB (1987). 
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