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CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
OBJECTIUS
Tant la concepció com l'execució de les
infraestructures prenen cada cop més
interès a la nostra societat, ja sigui per les
exigències de rendibilitat social, com per la
sensibilització creixent sobre les seves
afectacions en el territori. Les infraestructures, elements dinamitzadors del progrés, i
com a garants de la qualitat de vida dels
ciutadans com finalitat, seran l'objecte de
debat i discussió en el marc d'un cercle integrador i obert a tothom.
Aquesta àgora de trobada que anomenem
Cercle d'Infraestructures és una iniciativa
conjunta de la Càtedra ITER de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Grup El
Vigía, amb la col·laboració del Club de
Directius del World Trade Center de
Barcelona.
La Càtedra d'Empresa ITER té com a objectiu impulsar el coneixement de les
infraestructures com elements vertebradors
del territori, de progrés i de sostenibilitatat,
creada per les empreses Copisa, FCC Construcción, Guinovart i Rubau, la càtedra és
un organisme en el si de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
El Grup El Vigía és líder a Espanya en l'edició de publicacions especialitzades en logística, transport i infraestructures.

EL

FORMAT

Les sessions del Cercle consisteixen en unes
conferencies- col·loqui que tenen lloc una
vegada al més, a l'entorn d'una personalitat
del món de L'administració Pública o de
l'empresa. La durada es d'una hora i trenta
minuts. El convidat exposa la seva ponència
durant trenta minuts i a continuació s'enceta
un torn obert de paraules per a tots els
assistents.
L'espai on ordinàriament, es faran les sessions del cercle és el Club de Directius del
World Trade Center de Barcelona, de 8:45
a 10:15 hores.
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PROJECTE GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

què el mercat del sector privat ha vist que no només ha d'aprofitar l'oportunitat d'operacions a curt termini, sinó també en operacions a llarg termini. Va començar amb els aparcaments:
aquest és un model de concessió a cinquanta anys, i no es fa a
noranta-nou anys perquè la llei no ho permet, però cinquanta
anys és un temps raonable per una amortització d'aquesta
inversió. Jo crec que s'ha fet una gran feina en l'oferta d'aparcaments que seria impensable si no fos per aquest model.
Comença a tenir més força cada dia el model de la concessió
per als temes esportius. Fa deu anys un polisportiu solament era
pensable des de l'actuació municipal. Avui dia una zona esportiva comença a ser pensable des de l'autoritat municipal però
des de la inversió i la gestió privada amb uns paràmetres fixats
per l'administració pública. Les residències assistides són també
un nou model: la inversió i la gestió durant un període de cinquanta anys. I tímidament el sector privat comença a entrar en
el tema del sector immobiliari de l'habitatge. I dic tímidament
perquè encara el sector privat juga la carta de l'habitatge privat
i no pas construir i llogar en règim de concessió, però comença
a haver-hi algunes experiències.
I Catalunya amb això som molt avançats. La concertació que es
dóna a Catalunya entre el sector públic i el sector privat és molt
diferent de la concertació que es dóna a la resta d'Espanya. Així
doncs, veig un futur model en el qual el sector privat en les ciutats pot jugar un paper important, no només mitjançant la concessió sinó garantint la gestió. Per exemple, les guarderies de
L'Hospitalet són externalitzades. Hem arribat a una conclusió:
fem la guarderia, fem la inversió, i a partir d'aquí, traiem a concurs la gestió durant un període de quatre o cinc anys. L'empresa o la cooperativa que vulgui gestionar la guarderia ho
haurà de fer amb les normes que nosaltres fixem. Però de cap
de les maneres volem gestionar directament aquesta guarderia.
Perquè entre altres coses a la llarga en aquesta guarderia li faltaria una cosa que és fonamental: la flexibilitat i l'adaptabilitat
a les necessitats de l'usuari i no al conveni del funcionari.
Aquest és un problema que té l'administració: la rigidesa, la no
flexibilitat, la no adaptabilitat, en una societat que canvia radicalment i que avui la demanda de les necessitats són diferents
de les de fa cinc anys. I s'ha de guanyar adaptabilitat i flexibilitat sense perdre el principi de l'autoritat, perquè finalment és un
servei públic encara que s'estigui donant mitjançant un instrument privat.

Jo voldria explicar-vos el projecte de transformació i de
canvi que s'està portant a terme a l'àrea metropolitana de
Barcelona i, en concret, a la ciutat de L'Hospitalet. Aquest
projecte no és d'ahir, sinó que ja fa uns anys que es va
endegar. L'any 1994 vaig prendre possessió d'alcalde, i
l'Antoni Nogués ?gerent de l'agència de desenvolupament urbà?, jo i unes quantes persones més, vam fixar un
conjunt d'objectius. Un d'ells era transformar la Gran Via,
i vam estar alguns anys intentant desenvolupar aquest
projecte. Els anys 1996 i 1997 el pessimisme es va apoderar de l'Antoni Nogués i de mi mateix, perquè vam arribar a la conclusió que això mai seria possible. Fins que
un dia vam tenir la gran sort que va haver una remodelació en el govern de Catalunya, i es va nomenar conseller al Sr. Pere Macias que havia estat alcalde.
La primera reunió que vam tenir amb el Sr. Pere Macias
ens va dir "jo crec que aquest projecte no es portarà
endavant". Això va fer que el nostre pessimisme augmentés. Però després d'estar parlant durant uns mesos, el
Sr. Pere Macias, en qualitat de conseller de política territorial, ens va fer una proposta: "He estudiat en profunditat aquest projecte de la Gran Via, no és un projecte fàcil,
però pot ser viable. Ara bé, només pot ser viable des de
la concertació institucional i des de la implicació del
govern de la Generalitat, des de la conselleria de políti-
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ca territorial, i des del mateix Ajuntament". I aquí va néixer la
proposta de posar en marxa un consorci. Això va passar
entre els anys 1998 i 1999. Per tant, va haver-hi un recorregut, des del 94 fins al 98 i 99, en el qual es constitueix un
avantprojecte per veure com es pot transformar el territori. A
partir d'aquella època, es comença a plantejar el projecte
amb una implicació de l'Ajuntament i de la conselleria de
política territorial. Jo crec que aquí és on resideix l'èxit del
projecte, que tampoc no hauria estat possible sense una
aposta decidida, sense una implicació posterior, del sector
privat.
Es va donar la conciliació, primer, de la concertació institucional de l'Ajuntament i de la conselleria, i segon, del sector
privat, que va veure una oportunitat però que va haver de
córrer riscos. Ara, per exemple, tothom veu que l'hotel del
grup Hesperia del Richard Rogers està be, però en aquell
moment, l'any 1999, fer una aposta per col·locar un hotel de
cinc estrelles a Bellvitge, era un atreviment d'una empresa
privada que va preveure que el territori es transformaria i
faria canviar la fisonomia de tota la zona. Però era un risc.
L'Hospitalet històricament ha estat un territori de pas, un territori de servitud d'infrastructures. Per tant, va néixer esquarterat, no va ser un territori unitari, sinó marcat per aquestes
infrastructures; ja sigui d'autovies, de ferrocarrils, o de línies
d'alta tensió. Això conformava una realitat de la ciutat no
unitària, i nosaltres enteníem que la primera condició que
calia donar a la ciutat era la una certa unitat. Aquest canvi
conceptual de la ciutat és un canvi que comença a operarse a partir de l'any 92. A partir d'aquest any el concepte de
centre - perifèria comença a canviar.
El concepte perifèria fins al 92 estava molt arrelat fins al punt
que la perifèria no era un lloc de referència per al terciari,
per a les oficines, i per al negoci. El 92 i les rondes determinen un canvi del model territorial, i apareix per primera
vegada la possibilitat que L'Hospitalet deixi de ser perifèria
per poder conquerir un terreny de centralitat i, per tant, ser
un territori que pugui jugar el paper d'un desenvolupament
no tant ja del concepte industrial clàssic com de transformació cap al terciari i cap a una economia de servei. Però, per
fer això també era necessari canviar la ferida que la ciutat
tenia a causa de les grans infrastructures. I una d'elles, lògicament, era la Gran Via. La Gran Via apareix com una
infrastructura viària que compleix bé la seva funció però en

faci. Tenim una oportunitat molt bona, perquè tenim l'Estatut i les
eleccions, i el tema de la divisió territorial no ha de tenir la pressa
que tenia fa alguns mesos. Posem-hi sentit comú i aprofitem aquesta oportunitat per fer un territori que no és carregui de més administració del compte ni de més funcionaris. Jo crec que s'hauria de
fer una llei que fes que el que inventi ho pagui. Si algú vol fer més
administració, doncs que digui com ho vol pagar, perquè amb els
meus impostos no. Jo estic disposat a pagar més impostos per tenir
millor sanitat, millor educació, millors infrastructures, millors polítiques socials, però no més administració. Jo crec que aquest hauria
de ser un principi rector que funcionés. Per això no tinc molta confiança en l'èxit en les meves prediccions.
Pregunta (Sr. Joaquim Coello):
En primer lloc, m'agradaria fer constar la meva admiració pel projecte fet. I voldria apuntar una reflexió. En els ports partim de la
base que el territori és de l'Estat i no es pot vendre, el que es fa és
que es concessiona el territori per llargs períodes perquè els operadors privats hi facin determinades intervencions. La meva pregunta és: seria això possible en part en l'àmbit municipal? Em sembla que hi haurien dos avantatges: primer, permetria que aquest
espai retornés al municipi després de 30 o 40 anys i es podria
transformar, i segon, podria donar lloc a espais que òbviament
estarien llogats i això podria ser una solució pels problemes d'habitatges, sobretot per l'habitatge de preu baix, però també pels espais
d'oficines i d'implantació de societats noves que no podem fer inversions grans però si poden llogar espais per a les seves oficines i els
seus centres de treball. A mi m'agradaria saber, doncs, si aquest
model que en els port està absolutament implantat per raons legals
es podria aplicar de manera parcial en el món municipal.
Sr. C. Corbacho:
Hi ha hagut una evolució considerable en els vint-i-set anys de
municipalisme democràtic. A l'inici, les coses es veien sota la idea
que pràcticament tot havia de ser municipal, i gestionat directament
pel municipi. Fins i tot, el plantejament a l'inici era reduir l'edificabilitat i augmentar les zones verdes. Progressivament els ajuntaments
han anat canviant el model. D'aquell model primari molt directe,
s'ha anat passant a l'externalització dels serveis. Qualsevol alcalde
que vulgui ser bon gestor no pot fer-ho tot municipal, perquè el
model que funciona és un model mixt. Les figures de l'externalització són diferents en cada cas, però la concessió mitjançant aquesta externalització és bàsica i agafa més força cada dia. També per-
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reestructuració de l'àmbit metropolità en un organisme amb competències supramunicipal. M'agradaria saber si creu que cal aquest
organisme, quin tipus d'organisme seria, si ha de tenir un poder
important o simplement ha de ser una minidiputació?
Sr. C. Corbacho:
Jo tinc alguna idea però no és garantia d'èxit. És molt complicat
saber com reordenar el territori i com dotar-nos de les institucions
que es consideren necessàries. Algunes idees són les següents. Primera, no hauríem de tenir una pressa excessiva en reconstruir completament la regió metropolitana. Segona, s'hauria de fer amb el
màxim consens possible, i si pot ser amb unanimitat millor, perquè
com a mínim el model ha de perdurar en el temps. No és bo que
un país estigui permanentment discutint sobre la realitat territorial i
institucional que el conforma. Tercera, s'hauria de fer amb mentalitat del segle XXI, que no sigui una discussió historicista, i amb això
no li vull treure importància a la història. Quarta, caldria evitar les
duplicitats innecessàries. Cinquena, la política ha de quedar confinada dins el municipi i dins el Parlament, i tot el que passi entre el
municipi i el Parlament no ha de tenir un caràcter polític, sinó de
suma de sinèrgies, de coordinació de projectes, de coordinació de
prestació serveis. Per a fer política, per debatre les idees, per a la
confrontació i l'elecció hi ha dos llocs que són el municipi i el Parlament, però tot el que passa al mig ha de tenir l'altre caràcter.
I finalment, com que Catalunya haurà de fer una reforma territorial
diferent de la que té ara, sembla raonable que es faci una revisió
territorial i es revisi la funció de la Diputació de Barcelona. Jo crec
que quan les diputacions siguin transformades en vegueries, el primer concepte que s'haurà d'incorporar és el de l'assimetria. No tot
el territori és igual, i no necessàriament totes les institucions han de
ser iguals. I la futura transformació de la Diputació de Barcelona
cap a la Vegueria de Barcelona, és impensable que no tingui alguna responsabilitat en temes de mobilitat, planificació i territori. Seria
un error deslligar-la de la mobilitat, del transport, de l'habitatge, de
l'economia, i dotar-la simplement de la funció de donar subvencions al municipis. Per tant, s'ha de conciliar la realitat de la regió
metropolitana amb una realitat que ha de ser més gestora que política.
Catalunya té un problema, igual que el té Espanya, però és molt
difícil entrar-hi, que és el minifundisme municipal. La província de
Barcelona té, per exemple, Sant Jaume de Frontanyà amb vint-i-vuit
veïns: és el poble més petit de la província de Barcelona. El futur
des del meu punt de vista és que no canviarà, Sant Jaume de Frotanyà arribarà a trenta habitant. Si nosaltres som capaços de deixar
de discutir les comarques com a ens polítics i les convertim en l'oportunitat de gestionar serveis mancomunats per la voluntat dels
municipis i premiar la mancomunació de serveis, d'una manera
natural d'aquí a quinze anys en aquest país hi haurà vuitanta o
noranta mancomunitats que acabaran gestionant una gran majoria
de serveis que avui gestionen els ajuntaments. I la Diputació de Barcelona no ha d'aparèixer com la garantia de gestió de serveis de
Sant Jaume de Frontanyà, sinó la mancomunitat d'aquell territori
agrupada en altres municipis. En fi, espero que aquesta reflexió es

la qual el territori no compta, ja que precisament segrega el
territori.
La ciutat de L'Hospitalet és una ciutat molt segregada per les
diferents infrastructures que conformen diferents peces autònomes, una d'esquena a l'altra, en un mateix territori: el tren,
el ferrocarril, la carretera de Collblanc. En un plànol de
L'Hospitalet es veu clarament què són les infrastructures: jo
algunes vegades he dit que per L'Hospitalet passen tots els
trens d'Europa. Es tracta d'unes infrastructures que mai van
tenir en compte el territori com a ciutat, sinó només com a
porta d'entrada a la gran ciutat de Barcelona, i L'Hospitalet
era el magatzem per on passaven totes les coses. Malgrat
tot, hem de dir que L'Hospitalet té una molt bona xarxa de
transport públic perquè sempre ha estat molt ben servida
com a ciutat a través dels ferrocarrils de la Generalitat, a
través del tren de rodalies ?amb unes parades, però, que no
sempre són bones.
Tenim, doncs, una bona xarxa de transport a través de les
línies de ferrocarril i a través de les línies de metro: tenim la
línia 1, la línia 5, la futura línia 9, que es bifurca i arriba al
passeig de la Zona Franca i dóna servei a tota l'àrea. Hi ha
un entramat de línies molt positives, però amb una dificultat:
històricament, com a ciutat d'entrada a Barcelona, les línies
sempre van està pensades cap a la plaça Catalunya. Des de
qualsevol punt de L'Hospitalet és fàcil arribar a la plaça
Catalunya, però des de Bellvitge és molt difícil arribar a Pubilla Casas, per exemple, ja que la interconnexió o intermodalitat entre línies a la ciutat és pràcticament nul·la.
Això és corregirà a través de la línia 9 del metro, que serà la
línia que creuarà tota la ciutat, i que farà diferents intercanvis amb altres línies, bé de metro o de ferrocarril, i es garantirà una mobilitat per al conjunt de la ciutat. En l'esquema de
la línia 9 del metro, que va des de l'aeroport del Prat fins a
la Zona Franca i passa davant mateix de la fira, es veu que
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es resoldrà la connexió amb la línia 2 del metro. Aquest és
el futur del transport a L'Hospitalet. La línia 1 del metro ja
funciona. El traçat de la línia 9 va ser més complicat. El Sr.
Pere Macias recordarà les discussions que vam tenir amb la
ATM: que si havia de passar per aquí o havia de passar per
Santa Eulàlia. Al final es va decidir que havia de venir cap a
L'Hospitalet perquè agafava un nucli de població molt important a L'Hospitalet, però sobretot perquè acabaria connectant
la línia 9 amb la línia 1.
I a més d'això, hi havia l'oportunitat, complexa però no
impossible ?ja que estem parlant d'un territori totalment edificat?, de poder fer una estació interncanviadora que intercanviés la línia 9, la línia 1, la línia de Vilafranca i la línia de
Vilanova. I aquest nus d'intercanvi en una superfície relativament petita i amb una verticalitat important des del punt de
vista dels intercanviadors podria fer un intercanviador molt
potent des del punt de vista de la interconnexió entre diferents medis de transport: sigui metro, o sigui ferrocarril a
través de les línies de rodalies. Va costar molt arribar a la
conclusió de fer un projecte únic en el qual participés l'ATM
i el ministeri de Foment.
Al final es va fer aquest projecte únic: hi ha un protocol signat amb el ministeri de Foment i amb la conselleria de la
Generalitat de tal manera que aquest intercanviador ?que
serà l'intercanviador de la Torrassa? es farà i ja estan repartits els costos que ha d'assumir l'ATM i els costos que ha d'assumir Foment. Així doncs, finalment es farà una estació que
tindrà un recorregut relativament petit on es produiran tots
aquests intercanvis. Això té un cost d'aproximadament 50
milions d'euros i ja està acordat.
Ara, el següent pas que hauríem de fer és crear un consorci
(Foment, Generalitat i Ajuntament) perquè al final no siguin
molts projectes sinó un sol projecte participat per les tres
administracions i executat per un consorci, ja que a més a
més cal tenir en compte uns aprofitaments urbanístics en els
quals l'Ajuntament ha assumit els costos econòmics, i cal
ordenar-ho tot perquè funcioni adequadament tant l'estació
com també l'ordenació de la superfície. Els enginyers diuen
que funcionarà, i jo no ho poso en dubte. Ara, de ben segur
que és una operació complexa, d'una gran envergadura.
Aquest intercanviador intercanviarà molt millor que Sants,
per exemple, perquè es podrà intercanviar en 200 metres
horitzontals dues línies de metres i dues línies de rodalies. És

Hem sentit parlar de l'eix que va del Besós al Llobregat, del projecte de portar la nova rambla fins al riu, i també que les zones logístiques sortiran de L'Hospitalet. Jo pregunto: que surtin algunes de
les que existeixen a fora és una possibilitat però n'hi ha d'altres que
jo crec que no sortiran tan fàcilment, com són la Zona Franca i
sobretot el port i tota la combinació logística que hi ha a la vora del
mar. Per on es pensa arribar de nord a sud, de muntanya a mar, travessant tot l'eix Besos - Llobregat, i quines facilitats hi haurà a L'Hospitalet per alimentar, sortir i entrar d'aquestes zones logístiques que
ja existeixen.
Sr. C. Corbacho:
Nosaltres intuïm que passarà això de manera natural, però no
forçarem res. Creiem que s'aniran transformant elles mateixes. Per
exemple, l'empresa Marca se'n va ella, no la traslladem nosaltres.
Però si se'n va, nosaltres creiem que és absurd que s'hi tornés a
posar un magatzem amb una ocupació del terreny molt potent i
amb una capacitat de creació de llocs de treball molt petita. És aquí
on nosaltres hem de facilitar aquestes dinàmiques del mercat, hem
d'avançar-nos a aquestes dinàmiques i facilitar les coses perquè es
dirigeixen en la direcció que volem. Ara, ja sabem que, finalment,
hi haurà una barreja permanent de tot, i això és una riquesa. La
realitat metropolitana és molt diversa: el port amb la seva dinàmica portuària, l'edifici Agbar, Montjuic,... Aquesta diversitat no es
perdrà i no seria bo que es perdés. És bo que hi hagi una coexistència entre la ciutat industrial i la ciutat urbana de serveis, tot ha
de formar part d'un territori, el que passa és que les coses van canviant. Tota la logística que genera el port ha de tenir les seves vies
d'accés i de sortida. S'està plantejant una autovia per arribar directament al port, s'està plantejant un tren de mercaderies, i el port difícilment perdrà aquesta força lligada al transport i a la logística. S'ha
de tenir una visió no des de la ciutat, sinó des del port. No s'hi ha
d'accedir per la ciutat sinó a través de les vies ferroviàries i les autovies.
Pregunta (Sr. Rafael Romero):
En Pere Macias ha parlat del model català, però jo parlaria del
model Corbacho. Ell ha explicat que al començament només eren
dues persones que s'ho creien. L'alcalde Corbacho ha sigut capaç
de tirar endavant això i ara és president de la Diputació, és a dir,
d'un organisme la vocació del qual és la cooperació entre els municipis. De cara al futur, m'agradaria saber quina és l'opinió de l'alcalde Corbacho i del president de la Diputació sobre la possible
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Pregunta (Sr. Mateu Turró):
Arrel del comentari del Sr. Pere Macias, voldria informar-los que
aviat s'aprovarà el nou reglament del fons regional europeu que
preveu que a partir del 2007 el tema urbà formarà part intrínseca
de la política europea. Això vol dir que aquests petits programes
que hem tingut aquí a la Mina, ara entren a dintre del principi de
subsidiarietat de la política de Brussel·les, i als nous fons que hi
haurà a disposició en aquesta nova etapa inclouran una component urbana important. Jo, dintre del Marc Europeu d'Inversions,
sóc el responsable d'aquest tipus de projectes i, per tant, m'interessa aquesta qüestió. Hi ha unes noves iniciatives, una en concret que
es diu Jessica, per fomentar precisament la participació del sector
privat amb el sector públic per poder desenvolupar aquests tipus de
projectes que vostè a presentat aquí. Ara bé, la condició fonamental que s'ha posat en tot això és que al darrera d'aquests plans hi
hagi uns plans de desenvolupament urbà integrats, sota un concepte anomenat acord de Bristol que es preveu que el projecte no
es limita a les infrastructures sinó que ha de tenir en compte tots els
components econòmic, financers i també socials. Així doncs, si es
volen aconseguir aquests fons s'hauran de presentar projectes
sobre l'acompanyament social (com es tracta la gent que es expropiada, quina part d'habitatge social hi ha, etc.), coses que s'han
indicat aquí, però que jo crec que hauran de fer part de la presentació d'aquest tipus de projectes per poder aconseguir fons europeus. Només volia comentar això.
Sr. C. Corbacho:
Només un comentari sobre aquest aspecte social. Nosaltres a la
ciutat tenim dos plans d'actuació d'un sol projecte de transformació
global. Vam dissenyar un projecte l'horitzó del qual és el 2010.
Enteníem que hi ha dos parts molt diferenciades del territori: una la
part que tenia capacitat de desenvolupament econòmic per sostenir el projecte de transformació, i la part nord que s'havia de fer mitjançant un projecte de pla integral. En aquest moment tenim dos
plans integrals que són Collblanc - la Torrassa i Florida - Pubilla
Casas, i la diferència bàsica és que mentre un s'autofinancia l'altre
és un projecte totalment deficitari perquè intervé no tant en el
desenvolupament urbanístic com en la transformació mateixa del
territori per millorar-ne les condicions socials. Aquí el projecte
important és el Richard Rogers, el Toyo Ito, i allà expropiem per
enderrocar i fer els carrers més amplis, i col·loquem ascensors en
els pisos que no en tenen. Hem tingut històricament per part de la
Unió Europea el projecte Urban, però era molt limitatiu, fixava unes
determinades condicions. De fet, s'han aplicat a San Cosme i la
Mina. Ara bé, si realment la Unió Europea obre la via per aquests
projectes de transformació, els ajuntaments ho estudiarem. Perquè
de fet en aquesta zona metropolitana conviuen dues realitats diferents que formen part del mateix territori, i que és tot el desenvolupament urbà dels anys 50 i 60 amb dèficits molt importants en
quant a qualitat de l'habitatge, al costat d'una realitat molt dinàmica des del punt de vista econòmic. Si a partir d'aquí s'obre aquesta
via per a projectes, podrà ser un tema molt interessant, sobretot per
a l'àrea metropolitana més que per a L'Hospitalet mateix.
Pregunta (Sr. Jordi Mayol):

la primera vegada que, per coincidència, passen tots els
trens. A Sants passen, però les distàncies de comunicació
entre els diferents medis de transport és pitjor, tot i que pugui
haver-hi més afluència de gent.
Si mirem enrera, ens adonem que el Pla General Metropolità de 1976 feia una concessió d'una autovia d'alta capacitat i es plantejava una relació del territori entre el nord i el
sud en la qual la zona industrial del sud era una zona de
marginalitat. De fet, no era una zona industrial com a tal: tot
i que havia estat una zona molt productiva des del punt de
vista agrícola, a mesura que va anar perdent pes l'agricultura va anar guanyant pes tot d'altres activitats econòmiques
industrials marginals. Els anomeno activitats industrials per
dir-ho d'alguna manera, però us explicaré dues anècdotes
perquè us feu una idea de què es tractava.
Una és el cas de l'incendi d'una fàbrica: es va cremar una
fàbrica i quan hi vam arribar ningú no sabia de qui era ni
què s'hi feia en aquella fàbrica. Era un submon. L'altra anècdota és que vam haver de signar un conveni d'expropiació
amb un pastor que encara pasturava ovelles a la zona on ara
hi ha la fira. Vam haver d'arribar a un acord perquè portés
les ovelles al Pirineu. Aquestes anècdotes defineixen com era
el territori l'any 1987, i no estem parlant del segle XIX. Per
tant, era comprensible que aquesta Gran Via, aquesta C32,
l'autovia de Castelldefels, no fos mai pensada com una via
urbana, sinó com la via que hauria de donar un bon servei
d'entrada dels vehicles a Barcelona. I és per això que al
1994 volem canviar això i volem fer un boulevard.
Però, com convertir una via en què circulen 130.000 cotxes
diaris en un boulevard? Realment era una aposta arriscada.
Però és que nosaltres veiem que després del 92 començaven
a passar coses, i veiem que encara en passarien més. A l'any
92, la primera aproximació que es fa en aquest territori, és
que sigui un territori de la logística i del transport. Quan van
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programar-se les Olimpíades, moltes empreses de transport
s'havien de traslladar: el Famadas a Cornellà i el Pedrosa a
L'Hospitalet. Nosaltres ja veiem que aquest no podia ser el
futur, veiem que el futur no podia anar per la via de la logística i el transport, sinó que a la llarga s'havia de jugar un
paper de desenvolupament urbà. I a partir d'aquí, sorgeix la
idea que això no podia ser mentre la Gran Via fos com en
aquell moment era.
Després va venir l'anàlisi que vam fer on es veia com, efectivament, en el terme municipal de L'Hospitalet dins la conformació de rondes, la Gran Via quedava tallada. És aquí on
vam veure que la ciutat podia tenir una personalitat pròpia,
i tenia que jugar la carta de la personalitat, encara que des
d'un punt de vista territorial es conformés de manera natural
com la prolongació d'una ciutat real des del punt de vista de
la mobilitat, de l'economia, del sentiment. L'Hospitalet volia
jugar la carta de la seva personalitat, però no la podia jugar
al marge del que estava passant a Barcelona.
Sabíem que per primera vegada en la història es podria canviar si nosaltres aprofitàvem l'oportunitat. Nosaltres sabíem
que arribaria un moment en el qual Barcelona ens faria pressió com ja ho havia fet històricament a un altre nivell. Històricament havia fet pressió sobre nosaltres per la necessitat de
tenir un territori de magatzem, però ara era a causa del servei. A més a més, nosaltres sabíem que això històricament no
havia estat una perifèria, i que el territori que venia fora de
rondes era un territori que es podia transformar, que es canviaria, i això podria acabar passant si nosaltres jugàvem la
carta de la centralitat. Perquè si no ho fèiem, podia passar
que aquest territori es conformés com un territori perifèric,
malgrat que territorialment no ho fos, i quedés com el suburbi entre dos territoris: entre el desenvolupament del Baix Llobregat i el desenvolupament potent de Barcelona. Per això,
per primera vegada, amb projectes propis, vam apostar per
mirar cap aquesta banda no com el problema, sinó com l'oportunitat.
Les diferents places que es produeixen al llarg de la Gran Via
(Glòries, Tetuan, Catalunya, Espanya, Cerdà i Europa) mostren l'oportunitat que nosaltres vam decidir jugar. En el Pla
General, el territori estava conformat en enllaços que eren
bucles i per tant les peces eren autònomes, no tenien interrelació ni un caràcter unitari, perquè mai es va planificar
pensant en el territori sinó pensant en la via i en els serveis.

Sr. C. Corbacho:
Jo crec que el vehicle privat hi és, i no el podem ignorar. Però quan
jo he dit, per exemple, que a la Ciutat de la Justícia la previsió és
que es creïn 30.000 llocs de feina, pensar que aquests 30.0000
treballadors es mouran per la via del transport privat i que l'únic sistema serà el vehicle privat és insostenible. És aquí on el transport
públic hi juga un paper important. Però no un paper de substitució,
sinó que és per elecció lliure. No anem a penalitzar la necessitat
que la xarxa viària suporti el trànsit que es dóna. Tot aquest projecte és un projecte que aposta pel territori i que posa la mirada en el
vianant, però que no s'oblida del cotxe. Nosaltres entenem que és
molt bo que una persona pugui anar caminant des de la plaça
Cerdà fins al Gornal. Però jo he donat la xifra que la Gran Via
suportarà un trànsit 165.000 cotxes diaris. El carrer Ciència en un
futur ha d'anar des del passeig de la Zona Franca fins al cinturó de
tal manera que hi hagi un carrer paral·lel a la Gran Via que pugui
actuar de captador d'una part del trànsit.
L'Amadeu Torner no pot quedar tallat a la City metropolitana, sinó
que ha d'arribar fins al cinturó de tal manera que també hi hagi un
altre eix que arribi a aquesta zona. I s'obriran més carrers. A la
Gran Via, fins ara, hi havia una possibilitat d'entrada a la plaça
Cerdà i pràcticament fins a Bellvitge no podies retornar. Doncs ara
apareixen sortides i entrades que permeten que el trànsit no vagi en
una sola direcció, sinó que pugui ocupar expansivament el territori.
Perquè tot això al final funcioni, cal tenir en compte un problema de
dèficit a l'àrea metropolitana de Barcelona, i és que tenim una bona
xarxa primària, però tenim una xarxa secundària d'aquelles que no
van enlloc, i que en el Pla General Metropolità eren dissenyades
com a vies que intercomunicaven la ciutat, però fins a un punt. Per
exemple, l'avinguda de l'Electricitat a part de comunicar Espluges,
L'Hospitalet i Cornellà està concebuda perquè pugui anar des de la
ronda fins a comunicar altres vies importants. I en tot el territori de
l'àrea metropolitana s'ha actuat sobre la xarxa més potent, més
primària, però ningú s'ha ocupat de l'altra xarxa de servei i interconnexió entre la ciutat i la xarxa viària. I és imprescindible tenir un
pla d'aquestes característiques perquè el trànsit no només tingui la
Diagonal i la Gran via, sinó un conjunt de carrers que ajudin a fer
més expansiu i més còmode el trànsit. Sense oblidar, però, que jo
considero que la mobilitat creixent que hi ha en l'àrea metropolitana s'ha de garantir per una forta inversió del transport públic.
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territori en un sentit ampli, si juguem les cartes adequadament, la
ciutat al final pot beneficiar-se d'aquesta transformació. En aquest
sentit, si formaven part del PDI, de les futures ampliacions del transport, sigui la línia 2, sigui la línia 9, sigui la línia 1, sigui ferrocarrils,
sigui rodalies, mirant la transformació que s'està produint en aquestes línies, passaríem a ser un territori perfectament comunicat, perfectament sostenible des del punt de vista de la mobilitat, per poder
garantir aquesta necessitat de transport. A la Ciutat de la Justícia
treballaran 3.500 persones i cada dia tindrà una mobilitat de
12.000 a 14.000 persones. Aquesta mobilitat és impossible si no hi
ha transport públic. La mateixa fira acabarà tenint un problema si
no té un transport adequat. Per tant, nosaltres estem davant una
oportunitat que sabrem aprofitar.
Quant al tema de les infrastructures del transport i de la logística,
nosaltres creiem que d'una manera natural acabaran sortint de l'àrea més central i s'aniran col·locant més a fora. Això passarà i, de
fet, ja està passant. Per exemple, s'acaba d'instal·lar ara, aquí, Porcelanosa, una empresa que substitueix a Samsung. Aquestes instal·lacions de Porcelanosa actualment tenen una part de terciari,
una part de venda, una part d'oficina, però encara continua tenint
un pes important la logística. Però això canviarà, de manera natural, si el mercat de Catalunya els interessa. Porcelanosa acabarà
fent d'aquest centre de distribució un centre important de venda,
d'exposició i terciari. Perquè finalment no desaprofitarà el fet d'estar
en una àrea en la qual arriba el metro i tot s'ha transformat i s'ha
conformat urbanament. Ara es poden entendre algunes coses que
abans no s'entenien. Quan l'empresa PRYCA va comprar a l'INCASOL una parcel·la de 500 milions d'euros per fer l'aparcament de
superfície, nosaltres li vam dir que no podia ser, que la vocació d'aquell territori no podia ser un aparcament per camions i que havien
de fer un aparcament subterrani. En aquell moment no entenien
que si havien comprat una zona qualificada per aparcament no
poguessin fer un aparcament. Ara, en canvi, ja entenen que no
seria de rebut tenir un centre comercial rodejat de mil cotxes al voltant com si fos una perifèria de superfície. Jo crec que les empreses ho aniran entenent, anirà passant això, les coses no s'han de
forçar, però s'han de tenir les idees clares de cap a on s'ha d'anar.
Pregunta:
Hi ha un aspecte que cada vegada que parlem de desenvolupament i de sostenibilitat considerem que tot el futur s'ha de resoldre
amb el transport públic, amb rodalies, amb xarxa viària, amb xarxa
ferroviària,... però ens oblidem que continuem fabricant vehicles.
Som un dels principals fabricants de vehicles, i certament hi ha ciutadans disposats a moure amb el transport públic però també hi ha
una part dels ciutadans que volen moure's amb el seu vehicle privat. A més, hi ha molts transports que necessiten cada cop més la
ciutat atès el desenvolupament de la logística, i requereixen el
transport de punt a punt amb petits transportistes. Això vol dir que
el desenvolupament futur de les vies pels vehicles privats també
forma part del desenvolupament de l'àrea metropolitana. Però sembla que hi ha una predisposició de molts dels projectistes que
demonitzen aquest vehicle privat. Quina és la seva opinió en
aquest punt?

És per reformar aquesta Gran Via que es crea un consorci
entre l'ajuntament de L'Hospitalet, la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sol (Incasol), el primer president del
qual va ser el Sr. Pere Macias. Aquest consorci ha funcionat
molt bé: durant sis mesos el presideix la conselleria i durant
sis mesos el presideix l'alcalde. L'èxit del consorci ha estat que
les dues administracions han garantit que els temes urbanístics funcionin des del punt de vista dels canvis que calia fer
en aquesta zona, i després s'ha donat una autonomia molt
qualificada, molt tècnica, al consorci, de tal manera que la
garantia del funcionament ve determinada fonamentalment
per la gent que l'ha portat a terme, entre ells, el Ramon
Roger, el Toni Nogués, i altres persones que n'han estat els
impulsors.
L'obra de la reforma de la Gran Via és d'una gran complexitat perquè mentre es fa continuen passant per aquesta via de
130.000 a 140.000 cotxes diaris. El dia que tota la reforma
estigui acabada, s'hauria de fer un monument a la gent que
ha tingut la responsabilitat de planificar aquesta obra perquè
jo mateix estic sorprès de com ha pogut funcionar. S'ha fet la
línia 9, el TGV, l'ampliació de la fira, alimentària, ha calgut
moure el col·lector d'Amadeu Torner, la línia dels ferrocarrils
va haver d'estar tallada quatre mesos ?i no s'ha vist cap problema ni en la gent ni en la premsa?, ha calgut també fer un
dipòsit de 100.000 metres cúbics d'aigua perquè no hi hagi
problemes d'inundació. L'estació intercanviadora de la línia 9
amb la línia de ferrocarril ja està feta. Per tant, hi ha la futura estació 9 del metro que intercanviar amb la línia de ferrocarril que ja està feta. I tot això s'ha fet passant els 130.000
cotxes diaris per sobre.
Aquest soterrament de la Gran Via ha conformat un espai
radicalment diferent. És per això que el consorci va fer un
concurs per fer un projecte d'ordenació de l'espai. Aquest
projecte el va guanyar Viaplana. Volíem que hi hagués una
lectura de l'espai, i Viaplana va fer una nova conformació, va
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trencar la idea d'una artèria en la qual els edificis havien de
fer façana per donar un caràcter a la Gran Via de via urbana però que s'obre quan arriba a la plaça Europa. La plaça
Europa és molt singular. Vam apostar per la verticalitat, per
guanyar el màxim espai per destinar-lo a espai públic. De tal
manera que, de les 30 hectàrees que hi ha en aquest territori el 70% seran espais públics i el 30% serà per edificabilitat. També volíem apostar per una arquitectura mitja - alta:
volíem una concurrència d'arquitectes i enginyers que estiguessin disposats a fer projectes. El Toyo Ito va guanyar el
concurs de les dues torres de la fira, el Jean Nouvel fa l'Hotel, el Rafael Moneo fa també un hotel, l'Òscar Tusquets així
com d'altres arquitectes que els operadors privats han contractat per fer els grans edificis.
La plaça Europa, doncs, es conformarà de tal manera que
quan s'arribi a la plaça la Gran Via haurà desaparegut i es
podrà anar per una vorera de 21 metres d'amplada des de
la plaça Cerdà fins al Gornal. La gent del Gornal no s'imagina que d'aquí dos mesos desapareixeran els quatre carrils
de circulació i es convertiran en una vorera de més de 25
metres d'amplada: en un parc lineal. Així doncs, la gent
podrà anar caminant o en bicicleta des del Gornal fins a la
plaça Cerdà. I quan s'arribi a la plaça Europa aquesta imatge de continuïtat desapareixerà i s'obrirà un espai completament obert en el qual la circulació local tindrà diferents formes mentre que per sota passarà tota la circulació de la
Gran Via. Tot això costa 165 milions d'euros.
Quan vam començar a parlar dels primers números costava
uns 70 milions d'euros. Jo crec que ara ja no pujarà més. La
pregunta del milió era, com ho pagarem? Hi havia una pregunta que no calia fer-la: ni la Generalitat ni l'Ajuntament
tenia aquests diners. El que passa és que en aquest territori
es donaven unes circumstàncies singulars: la Generalitat i
l'Ajuntament eren propietaris d'una part important d'aquests
terrenys. Eren uns terrenys que no estaven conformats històricament en el Pla General com a un territori de futur.
I hi havia un 30% d'aquests terrenys privats, com l'antiga
Pepsi-Cola, Mecalux, etc. Així doncs, vam veure que aquesta transformació podria autofinançar-se, ja que el mercat
s'interessaria per la zona, i el resultat final dels aprofitaments
urbanístics permetria pagar els 70 o 80 milions d'euros que
estaven previstos. A l'inici creiem que l'operació seria deficitària en un 20% o un 25%, i això l'administració ho podia

DEBAT
Reflexió del Sr. Pere Macias:
He tingut un gran interès que l'alcalde Corbacho tanqués aquesta
temporada del Cercle d'Infrastructures perquè amb aquesta operació es posa de manifest una cosa que per a mi és terriblement
pedagògica i que hauria de servir per fer front al síndrome de la
comparació amb Madrid. En aquest projecte es pot veure com les
grans operacions de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen res
a veure amb el model de Madrid. Allà les grans operacions consisteixen a convertir un territori que no hi ha res en un entramat viari i
anar omplint forats: és a dir, urbanitzar camp. Aquest model, que
d'altra banda és poc sostenible, aquí no el podem fer. Aquí no tenim
territori i el nostre creixement només el podem fer transformant.
Això és molt més complex, demana unes idees clares per part de
les administracions, de l'entramat social i del món econòmic. Però
quan això es pot fer, té uns resultats des del punt de vista econòmic, i des del punt de vista de la sostenibilitat, molt superiors. El projecte Gran Via és un exemple del model Catalunya, i per tant, cal
desacomplexar-nos una mica de les comparacions i veure que aquí
podem fer coses molt importants, ja que un ajuntament relativament petit ha estat capaç al costat del govern de la Generalitat de
tirar endavant una iniciativa d'aquesta magnitud. I aquest model
ens permetrà tenir una gran fira, no feta com la de Madrid a partir
del no-res, sinó a partir de la transformació, molt ben comunicada,
amb elements d'una gran qualitat. Aquest és el model Catalunya.
En el Cercle d'Infrastructures hi ha la voluntat d'anar predicant un
model de fer les coses, que és el nostre, i que no s'ha de deixar
enlluernar pels altres, ja que en molts aspectes és molt millor. Això
sí, és un model que requereix més esforços per part de tothom, i
que requereix també un altre model Catalunya que és el model de
la concertació entre administracions, i el model de la concertació
entre sector públic i sector privat.
Pregunta (Sra. Lídia):
És clar que les infrastructures a L'Hospitalet abans eren separadores i ara són integradores, però des de Barcelona, també s'estan
fent uns projectes d'infrastructures del transport molt important.
Com ho mira L'Hospitalet? És una oportunitat? Hi participa o només
veu passar aquesta nova eclosió de les infrastructures del transport
i la logística a l'àrea de Barcelona?
Sr. C. Corbacho:
Jo he dit abans que nosaltres estem en un moment d'oportunitat.
Això vol dir que sabem que, en aquesta transformació global del
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jo avui he explicat. Aquí, finalment hi haurà una inversió de
més de 2.000 milions d'euros, que no s'hagués pogut produir sense l'administració, però alhora el sector privat no
hagués intervingut amb tantes ganes si no hagués vist que hi
havia un projecte viable i possible amb un suport decidit per
part de les administracions. Crec que és molt important
aquesta confluència del sector públic i privat.

assumir. Nosaltres no comptàvem amb dues coses: primera,
no comptàvem amb la pujada del preu del sol; i segona, no
comptàvem amb la dinàmica del mercat. Pensàvem que dels
300.000 m2 de sol edificable, els 150.000 m2 de sol edificable per habitatge tindria una sortida molt ràpida, però que
per oficines i hotel tindria una sortida molt lenta. I la segona
sorpresa ha estat que ja està tot venut, i perquè no n'hi ha
més! Així doncs, l'operació s'autofinancia i deixa fins i tot un
petit superàvit de l'ordre d'uns 3.000 milions de les antigues
pessetes. Per tant, és una operació que al final s'ha sostingut
en l'autofinançament.
Les dades que mostren les millores substancials són:
- la capacitat de la línia nou, la del ferrocarril, serà de
3.600.000 viatgers a l'any
- la capacitat de la nova xarxa viària: dels 140.000 cotxes
actuals a 165.000
- el sostre edificable serà de 314.000 metres quadrats
el número d'habitatges serà de 1.800, dels quals el 20%
seran de protecció oficial
- 2 hotels previstos
- el sol per a oficines serà 1.000 metres quadrats
- la inversió total 165 milions d'euros.
I volia parlar de la idea del districte econòmic: volíem convertir el polígon industrial de Pedrosa, de Gran Via sud, de
Can Pi en el districte econòmic. Vam encarregar la imatge
corporativa a Mariscal, Gran Via LH. En la consolidació d'aquesta nova imatge ens ha ajudat la fira. La fira s'anomenava al principi Montjuic 2, però finalment van canviar a
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"Recinte Firal Gran Via". El districte econòmic és un districte
de 2 milions de metres quadrats. Entenem que de manera
natural aquest districte anirà fent un gir cap a una zona més
terciària, menys de la logística i del transport. Uns estudis
universitaris han calculat que en aquest districte econòmic es
crearan 30.000 llocs de feina, això vol dir també que la base
fiscal augmentarà de manera considerable a causa de les
empreses que s'hi instal·lin. A partir del 2010 o 2011, fins i
tot alguns experts diuen que L'Hospitalet passarà a ser allò
que s'anomena ciutat de dia, de tal manera que hi haurà
més gent de dia que de nit, o sigui, que deixarà de ser ciutat dormitori, per convertir-se en una ciutat que tindrà més
llocs de feina que població activa.
Aleshores tindrà un problema afegit que serà el de la mobilitat. Una ciutat amb un desenvolupament econòmic d'aquestes característiques, tindrà més mobilitat i caldrà adaptar el transport públic. A més a més, creiem que la Gran Via,
a la llarga, no pot acabar on acaba ara, sinó que haurà d'arribar fins al riu, no ja en hotels o en habitatges, però si en
zona hospitalària. Aquesta zona és una zona d'oportunitats
perquè s'instal·lin empreses interessades a ubicar-se allà. De
tal manera, que es pugui fer una continuïtat de zones verdes
i grans parcs i alhora de desenvolupament de l'economia.
Però el projecte Gran Via són molts projectes de molts edificis: l'Hotel Prestige que ja funciona, el futur Hotel Catalonia,
la plaça Europa, la Ciutat de la Justícia, l'Hospital, la Fira,
les Torres del Toyo Ito, l'Hotel Capital que ja funciona, l'hotel
Hesperia del Richard Rogers, i la City Metropolitana del Jean
Nouvel que ben aviat començaran les obres. Són molts projectes de molts edificis que la particularitat que tindran és
que, d'una banda tindran singularitat, tindran firma, i de l'altra, s'han pensat globalment de manera harmònica i ordenada perquè conformin una única singularitat de l'espai.
I ja per acabar, quatre pinzellades sobre un altre tema que té
pendent L'Hospitalet. Aquesta ciutat, al mig del que és Bellvitge, Gornal, Sant Josep, el centre, té una cunya, que és
tota a zona industrial de l'antiga carretera del mig, que
durant els anys seixanta va funcionar molt bé, i també avui
funciona molt bé, però pel lloc on es troba creiem que d'una
manera natural s'haurà d'anar canviant cap a zona residencial i de serveis. Això no s'ha de fer forçadament, i per això,
hem fet un planejament urbanístic, el PRAI, en el qual hem
identificat zones susceptibles de reconversió de la zona

industrial cap al residencial i el terciari que siguin compatibles amb les zones properes que encara són industrials.
Són els propietaris els que en definitiva han d'anar fent
aquesta reconversió. Sabem que en aquesta zona s'han de
soterrar aquestes vies, i que la ciutat no ha d'augmentar el
número d'habitants considerablement, però sí que ha de fer
una reconversió del seu teixit tant del residencial en alguns
barris com del industrial en uns altres. Per exemple, la Rambla de la Marina, és una rambla molt important, que comunica diferents parts del territori però que queda totalment
trencada i tallada per la zona industrial.
En definitiva, L'Hospitalet és una ciutat que vol superar la
seva imatge i localització perifèrica, que vol jugar una carta
de centralitat atenent les circumstàncies particulars de la
seva ubicació, que té un bon sistema de transport públic que
millorarà d'una manera molt important, que aposta per una
transformació dels barris més antics, però que aposta també
per una nova economia, i per una arquitectura d'un cert
nivell i una bona urbanització. I tot això, fer-ho perquè la ciutat sigui més unitària, que vagin desapareixent aquelles
infrastructures que separaven la ciutat, es creï una ciutat més
unitària que formi part d'un continu més urbà, tingui la seva
personalitat pròpia i, a la vegada, tingui una economia que
sigui conseqüència de les empreses ubicades, la seva base
fiscal no provingui només de la gent que hi viu, sinó també
de la que treballa a la ciutat, del que es produeix a la ciutat,
comptant amb el dinamisme del sector privat.
Només vull afegir que la ciutat la dissenyem nosaltres, efectivament, però no la podem fer sols, per tant, hem de mirar
de trobar el punt de confluència: l'interès general el porta
l'administració, les infrastructures i el transport els fa l'administració, però alhora hi ha la peça que ajuda que tot això
avanci, que és el sector privat. Per tant, aquesta confluència,
és el que ens ha donat el resultat de moltes de les coses que

12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

13

els esmorzars del
cercle d’infraestructures

