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28. Transformació de la plaça de les Glòries 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR  
Barcelona, metròpolis vital i emprenedora, impulsa el projecte de transformació de les Glòries 
per convertir l’actual nus viari en un espai de la ciutat per a les persones, fidel a la idea 
d’enclavament urbà de referència de l’enginyer i urbanista Ildefons Cerdà de fa cent cinquanta 
anys. Procés en el marc del planejament vigent i el Compromís per les Glòries de 2007. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS 
Superfície de l’actuació urbanística: 27 ha  
Important revulsiu econòmic per a la ciutat: impacte econòmic de 2.600 M € (segons l’estudi de 
l’Institut Cerdà)  
Millora de l’entorn proper de 215.000 veïns  
Usos urbanístics: 

Equipaments públics: més de 33.000 m
2
 de sòl 

Nou HPO: més de 40.000 m
2
 

Fases 2013-14: deconstrucció anella i urbanització provisional  
2013-17: nou parc de les Glòries  
2015-17: túnel soterrat 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La transformació de les Glòries permetrà superar l’actual nus viari centrat en el trànsit per 
passar a ser un espai per a les persones, un nou epicentre d’intercanvi econòmic, social i 
cultural obert a tota la ciutadania. Esdevé, doncs, una ocasió d’excepció per potenciar el canvi 
d’hàbits en la mobilitat a la ciutat de Barcelona, apostant pel transport públic en detriment del 
vehicle. També posa fi a una reivindicació històrica dels veïns i permetrà interconnectar i 
millorar la permeabilitat entre els quatre barris que la limiten.  
Això significarà facilitar les relacions socials i econòmiques dels ciutadans que l’envolten, però 
també es projecta com un espai urbà al servei del conjunt de la ciutat, que rep la visita de 
gairebé vint milions de persones l’any.  
És, també, una operació clau en el procés de renaturalització urbanística. Serà un espai que 
formarà part del corredor verd més important de la ciutat, que unirà la Ciutadella i les Glòries 
amb la Sagrera, cap al Besòs, i Collserola. 
 
Progrés del projecte durant el 2013: 

‐ Impuls del Concurs internacional per al projecte urbà de la plaça de les Glòries (abril-
desembre del 2013). 

‐ Obres per a l’adequació dels entorns de les Glòries i el canvi de mobilitat dels entorns 
(juny 2013 - febrer 2014). 

 
Previsions per al 2014: 

‐ Enderroc de l’anella viària (de març del 2014 a febrer del 2015). 
‐ Projecte d’urbanització provisional per a la dinamització dels espais alliberats, a 

l’espera del nou parc. 

‐ Veredicte del jurat del guanyador del Concurs internacional per al projecte urbà de la 
plaça de les Glòries. 

‐ Redacció de l’avantprojecte del parc de les Glòries a càrrec de l’equip guanyador (UTE 
Agence Ter & Ana Coello de LLobet). 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.bcn.cat/glories 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Maria Sisternas, directora de Projectes d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
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