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1.Plantejaments conceptuals: la identitat, el símbol i la personalitat de la ciutat
contemporània.
Definir o caracteritzar els símbols d'una ciutat contemporània no resulta un treball fàcil
o senzill. A les ciutats amb una gran carrega tradició històrica d'edificis o espais urbans
recognoscibles, resulta molt senzill. Posem uns exemples recognoscibles per tots: la
Torre Eifell a París, el Coliseu o Amfiteatre Màxim a Roma o el Big Ben del parlament
britànic. En el cas de Barcelona podríem citar la icona internacional per excel·lència: la
Sagrada Família de Gaudí. Totes elles són grans capitals o ciutats, recognoscibles a
nivell internacional amb una personalitat pròpia que ha quedat reflectida en nombroses
ocasions en pel·lícules, sèries de televisió i que formen part de la nostra memòria
col·lectiva.
A les ciutats modernes, actuals, sense una llarga tradició històrica, els símbols del
paisatge urbà, la seva projecció ideològica en la psique col·lectiva, vénen
majoritàriament marcats pel perfil del seu skyline. Els exemples de grans ciutats com
New York o Chicago són cèlebres. Es tracta d'espais urbans la imatge dels quals ve
revertida a partir de l'altura, forma i situació dels seus gratacels. Recentment aquesta
tendència s'està vivint en altres parts del món com és el cas de les monarquies àrabs, en
les capitals de les quals els diferents emirs inverteixen quantiosos recursos en una
desproporcionada competició per simbolitzar qui construeix "més i més alt". Un
exemple similar (encara que amb arrels radicalment diferents) és el cas de la Torre
Agbar a Barcelona, dissenyava per Jean Nouveu (un dels nostres protagonistes).
Malgrat la gran tradició de símbols de la ciutat d'espais com la Sagrada Família, el
monument a Colón, el Parc Guell o fins i tot el Camp Nou del Barça; la recentment
construïda Torre Agbar s'ha convertit en un nou símbol de Barcelona.
El cas de L'Hospitalet, per raons òbvies resulta radicalment diferent a tots els esmentats
anteriorment. Amb un passat eminentment agrícola fins al segle XX, no serà fins a
mitjan aquesta centúria que l'àrea de L’Hospitalet es consolidi com un nucli urbà dens i
complex d'entitat. Els creixements urbans derivats de l'expansió dels anys 60-80 del
segle XX no van ser tot el planificats que haurien d'haver estat. Tampoc existia una
voluntat popular o per part dels governs municipals de dotar a la ciutat d'edificis,
estructures o espais significatius. Es podria dir que va ser el triomf del “desarrollismo”.
D'altra banda fins a finals del segle XX el municipi de L’Hospitalet vivia, per dir-ho
d'una forma metafòrica, a esquena de realitats econòmiques i socials de primer ordre
com són l'aeroport del Prat o la zona Franca i el Port de Barcelona. Tampoc la seva
proximitat amb Barcelona va beneficiar a L’Hospitalet des d'un punt de vista urbà.
Solament cal pensar en l'exemple de l'autopista C-13, que dividia el municipi de
L’Hospitalet en dues parts diferenciades, segments no inter-connectats o articulats, que
dificultava l'accés del Nord i del Sud. Aquesta mateixa autopista, porta d'entrada a
Barcelona, no estava degudament condicionada perquè el “vestíbul” de Barcelona anés
L’Hospitalet.
Serà a la fi del segle XX quan una aliança estratègica d'entitats públiques i privades
orientessin els seus esforços en un canvi radical del teixit urbà de L’Hospitalet. Els
edificis i espais arquitectònics tradicionals com són les masies i les fàbriques,
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fossilitzades en el teixit urbà fruit del desenvolupisme, queden així relegats al seu rol
d'expressions del passat històric de L’Hospitalet. Lluny de ser un símbol de la
col·lectivitat ciutadana, de la voluntat política o econòmica de canvi/transformació,
aquests edificis històriques mai arriben ha aconseguir la categoria de símbol de la ciutat.
Però en la denomominada “tercera transformació”, la succeïda entre finals del segle XX
i sobretot durant els últims anys d'aquest recentment començat segle XXI, s'estan erigint
un conjunt d'edificis que pels seus excepcionals característiques, són el símbol de
L’Hospitalet en l'actualitat. Símbol perquè representen la transformació de L’Hospitalet
i invoca el salt quantitatiu i qualitatiu del municipi a l'hora d'afrontar les radicals
transformacions urbanes. Seguint la metàfora exposada anteriorment, els edificis com el
Hesperia Tower, les Torres de Toyo Ito o el nou pavelló de Fira Barcelona ja no donen
l'esquena a Barcelona, l'aeroport o el port; tot el contrari, s'articulen i es constitueixen
com a autèntics referents visuals d'aquestes àrees o zones estratègiques de l'àrea
metropolitana.
El nou skyline de L’Hospitalet pot tenir una lectura econòmica, política i social; totes
elles lligades sense cap dubte a la intensa transformació urbana realitzada. Però aquest
skyline es constitueix també com el principal element identitari, símbol i icona de la
marca L’H, és a dir de L’Hospitalet. El diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana
defineix identitat com: “Conjunt de característiques que fan que una persona o una
comunitat sigui ella mateixa. La llengua i la cultura, entre altres coses, formen la
identitat d'un país”1. La definició de símbol és àmplia: “Allò que hom pren
convencionalment com a signe d'una cosa o d'una operació, signe”2, “representació
d'una entitat, normalment mitjançant un o més caràcters”3, “A diferència del signe,
imatge o cosa sensible que hom pren com a signe figuratiu d'una altra per raó d'una
analogia que l'enteniment percep entre elles o d'una convenció. L'olivera és símbol de la
pau. La balança és el símbol de la justicia”4. En relació al concepte de "personalitat"
caldria distingir entre la personalitat individual i la social, però tots dos conceptes
engloben realitats similars; en primer lloc es tracta d’un “conjunt de trets característics
d'una persona que la distingeixen d'una altra”5, també és el “conjunt de qualitats que
constitueixen l'individu com a persona”6; des del punt de vista social és el “conjunt de
trets de la personalitat que la societat aporta a l'individu i de formes en què aquest hi
actua en relació amb altres persones i amb elles”7.
De la mateixa manera que els estats, nacions, comunitats autònomes o comarques
(comunitats humanes i materials), les ciutats -enteses com àmbits integradors de
sociabilitat, d'activitat econòmica i cultures històriques- necessiten definir una identitat i
simbolismes que els serveixi per posicionar-se de forma òptima. La imatge d'una ciutat
parteix d'uns components fonamentals que la defineixen: el component cognitiu, la
suma de creences, idees i impressions que una persona o una societat té d'ella; el
component emocional i els sentiments que provoca una ciutat en ser percebuda;
finalment el component conductual que defineix la predisposició a actuar d'una
determinada manera davant una ciutat com és l’Hospitalet. En realitat la imatge no és la
identitat de la ciutat però s'ha de configurar a partir d'ella. Els espais i edificis que
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integren la Plaça d'Europa i la Gran Via exemplifiquen de forma extraordinària aquest
marc conceptual que estem desenvolupant. La imatge és símbol, personalitat i genera en
conseqüència una identiat. Sengons els nostres plantejaments la identitat d'una ciutat ve
determinada per la seva cultura, filosofia, estratègies i elements objectius com la
grandària de la ciutat, el seu nucli històric, els seus creixements, els seus carrers i
places, escultures publiques, edificis… en definitiva la identitat física (seguint la
terminologia moderna el "logotip" o de forma més tradicional "la iconografia", la
"icona"). Partint d'aquests plantejaments podem parlar d'un "paisatge urbà" amb història
pròpia, amb valor propi, amb identitat i personalitat pròpies: l’Hospitalet, on és
especialmente rellevant el cas de la Plaça d’Europa i la Gran Via.
Volem ressaltar la necessitat d’analitzar els aspectes més iconogràfics i simbòlics
d'aquesta renovació urbana en relació als factors econòmics8. El macro-projecte de
Plaça d'Europa constitueix, sense cap dubte, un símbol arquitectònic i artístic, però
també un símbol de l'explosió econòmica de l'àrea urbana. El valor estratègicament
econòmic de la renovació de Plaça d'Europa ha constituït, sense cap dubte, el centre
d'atenció per part d'investigadors i el públic en general. Aquest factor no podem
desatendre-ho, però com veurem més endavant, considerem fonamental subratllar la
personalitat artística d'arquitectes com Toyo Ito. El nostre treball revisa el repte de la
transformació urbana, la gestió de la cultura9 i el desenvolupament dels serveis públics i
privats en una xarxa social de mercat amb la projecció dels nous símbols, identitats i
personalitats de l’Hospitalet. La figura de l’arquitecte Toyo Ito i les seves construccions
són paradigmàtiques. Els seus edificis són funcionals, però també tenen vocació d’obra
d’art postmodernes. Toyoito és arquitecte i urbanista, però també disenyador i artista. Es
pot afirmar que l’economia i la personalitat cultural són elements transversals
íntimament relacionats, motors dels canvis que pateix una entitat urbana com
l’Hospitalet.
Des de mitjan segle XX la ciutat d'Hospitalet s'ha anat construint, com a entitat urbana,
de forma progressiva. A partir de la dècada dels anys 60 la massiva arribada de nous
pobladors així com el vessant econòmic de la ciutat, vinculada a la indústria i les
activitats emprenedores, han configurat de forma natural, la construcció del teixit o
paisatge urbà. Antics edificis i espais d'Hospitalet (com són masies, fàbriques o parcs),
quedaven assimilats per les noves construccions, majoritàriament de caràcter residencial
(donada la naturalesa de “ciutat dormitori” de gran part de l'àrea metropolitana
d'Hospitalet)10. Aquest procés de desenvolupament urbà va ser massiu en tota l'àrea
metropolitana de la província de Barcelona. Casos com els de Badalona, les ciutats del
Vallès com Sabadell o Terrassa, són anàlegs als creixements d'Hospitalet. Es tracta així
doncs d'un fenomen comú; no obstant això en cadascun dels casos poden caracteritzarse elements identitaris propis. L'objectiu del present treball no fixa la seva atenció en
aquest desenvolupament urbà contemporani en l'Hospitalet; ho fa en els nous referents
iconogràfics i simbòlics, en la renovada imatge i en conseqüència en la nova
personalitat d'un espai extraordinàriament complex com és el de Plaça d'Europa i Gran
Via.

8

Sobre la “renovació urbana” de L’Hospitalet és fonamental: Nogués, A.; Ferrándiz, J.; Ferrer, J. 2001: 37-47.
S'ha arribat ha afirmar que "la línia de desenvolupament econòmic té l’avantatge del seu fàcil ancoratge en la
història recent de la ciutat, que és, des de molts punts de vista, una ciutat industrial i una ciutat d’emprenedors. Si el
vinculem amb el de la cultura s’esdevé també un carácter d’oportunitat, perquè ens dóna més fiabilitat per trobar
respostes locals als reptes dels entorns més globals de l’economia i la societat del coneixement”.
10
Ajuntament de l’Hospitalet 1987: 3-6. Nogués, A.; Suñer, J.; Ferrer, J. 1993: 33-48.
9

5

La Plaça d’Europa i la Gran Via són logotip, imatge, símbol i personalitat de
l’Hospitalet del segle XXI. En el següent apartat incidirem en un aspecte fonamental a
tenir en compte: el paisatge urbà contemporani no neix “ex novo”, a partir del no-res;
sinó que s'origina, desenvolupa i consolida sobre teixits urbans precedents. Est és
precisament un dels punts més conflictius o complicats a l'hora de definir les noves
identitats, símbols i personalitats del teixit urbà d'Hospitalet. Tampoc és un espai que
neix “perquè sí”, de forma autònoma. Sense el conjunt de voluntats, esforços col·lectius
i la participació de nombrosos agents socials, econòmics i culturals, no tindria lloc la
profunda transformació del cor econòmic d'Hospitalet. Com veiem les variables de
l'equació, seguint un símil matemàtic, són nombroses. Un altre factor determinant és el
cognitiu; no tot depèn de la inversió econòmica, programació i projecció de
construccions així com d'aspectes netament arquitectònics o urbanístics; la personalitat
o símbol, com a elements recognoscibles per la societat, es van construint gradualment,
a força de la progressiva assimilació per part de la psique col·lectiva dels nous ítems o
elements definidors del paisatge urbà.
Tornant a les definicions de símbol, personalitat i identitat, resulta explícit que en aquest
segle XXI recentment començat, els trets propis d'aquesta nova centúria s'hagin
concentrats a l'àrea de Gran Via i Plaça d'Europa en el cas d'Hospitalet. Evidentment
existeixen altres espais i estructures arquitectòniques definitòries i pertanyents a la
ciutat, però considerem que els valors de la nova era s'hagin concentrats en aquesta
franja d'espai urbà a Hospitalet. El conjunt de característiques que fan que una
comunitat sigui ella mateixa (cultura, historia, innovació, modernitat, economía..) es
concentra en Plaça d’Europa i Gran Via. Les seves avingudes, carrrers, places, edificis,
gratacels, són “allò que hom pren convencionalment com a signe d'una cosa o d'una
operació, signe”11 i “representació d'una entitat”12; en definitiva, els seus gratacels ja
són un símbol de l’Hospitalet del segle XXI. Aquests elements nous que ja formen part
del paisatge urbà i la vida quotidiana dels habitants de la ciutat són materials i visibles.
Sí, l’àrea de Gran Via i Plaça d’Europa s’integra en un ampli projecte que encara està en
fase d'execució, però gran part de les infraestructures, espais i edificis, ja existeixen,
canviant radicalment la morfologia de la ciutat. Es en aquest punt quan la imatge
d’Hospitalet –es pot afirmar amb rotunditat:- ha canviat, ja que a diferència del signe,
“la imatge o cosa sensible que hom pren com a signe figuratiu d'una altra per raó d'una
analogia que l'enteniment percep entre elles o d'una convenció. L'olivera és símbol de la
pau. La balança és el símbol de la justicia”13: els gratacels, les noves avingudes, les
monumentals places i el disseny de les noves construccions de Plaça d'Europa i Gran
Via constitueixen, sense cap dubte, les parts integrants d'aquest símbol de renovació
urbana. El gratacel Porta Fira, dissenyat per l'arquitecte Toyo Ito, és, sense cap dubte, la
màxima expressió d'aquesta nova iconografia o simbologia urbana de la ciutat, sent el
paradigma de les construccions del recentment entrat segle XXI.
En relació al concepte de "personalitat" caldria distingir entre la personalitat individual i
la social, però tots dos conceptes engloben realitats similars; en primer lloc es tracta
d’un “conjunt de trets característics d'una persona que la distingeixen d'una altra”14,
també és el “conjunt de qualitats que constitueixen l'individu com a persona”15; des del
punt de vista social és el “conjunt de trets de la personalitat que la societat aporta a
11
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l'individu i de formes en què aquest hi actua en relació amb altres persones i amb
elles”16.
El skyline (en anglès) és la silueta o la visió total o parcial de les estructures i edificis
més alts (sobretot gratacels) d'una ciutat. També pot ser descrit com l'horitzó artificial
creat per l'estructura total d'una ciutat. Els panorames urbans són una bona representació
de les capacitats totals d'una ciutat; com més impressionant sigui el panorama urbà, més
diners haurà hagut d'invertir la ciutat17. Els panorames urbans també poden servir com
una espècie d'empremta dactilar de les ciutats, ja que no hi ha dos iguals. És en aquest
punt quan els edificis que destaquen del perfil urbà de L'Hospitalet es converteixen en
punts de concentració i atracció dels fenòmens psico-socials, en definitiva en icones o
logotips construïts d'una realitat cívica (una comunitat de veïns o ciutadans que són els
que integren el municipi); i d'aquí es pot extreure que es constitueixen en autèntics
símbols amb identitat pròpia. Els panorames urbans que s'estenen cap a una visió llarga,
perquè són de ciutats llargues o de vegades de "ciutats bessones"18 són anomenats
"paisatges Urbans". En moltes, però no totes les metròpolis, els gratacels exerceixen un
paper significatiu a l'hora de delimitar l'horitzó19.

Delimitació del municipi de L’Hospitalet.
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2.L'Hospitalet entre el segle XX i el segle XXI: els projectes de la Gran Via i Plaça
d’Europa, la vocació transformadora.
La primera gran transformació arrenca amb la recuperació dels ajuntaments
democràtics. Tot estava per fer. Durant el franquisme, a la perifèria de Barcelona s’hi
havia amuntegat mà d’obra explotada procedent de la immigració interior i L’Hospitalet
havia patit de ple l’especulació salvatge que prescindia fins i tot dels serveis més
necessaris. De la mà de la reivindicació veïnal, l’acció de l’Ajuntament a la década dels
80 va consistir a solucionar els dèficits més greus, a cobrir les necessitats més bàsiques,
a dignificar l’espai públic amb actuacions com el soterrament del Carrilet i a millorar els
barris20. Més tard, a mitjan anys 90, la ciutat va dur a terme una segona gran
transformació, en què l’urbanisme de recuperació va deixar pas a l’urbanisme planificat
estratègicament, que l’Ajuntament va concentrar en L’H 2010: la clau del futur. Alguns
projectes s’han alentit per la crisi econòmica, però molts d’altres s’han pogut executar
satisfactòriament, com la plaça d’Europa o la radicació d’equipaments de país com la
Ciutat de la Justícia o la Fira21.
L'àrea de Gran Via i Plaça d'Europa, espais integrats en el denominat Districte
Econòmic Granvia L'H (que les seves inicials són DEGH)22, han englobat, engloben i
englobaran en les futures fases de construcció, un espai articulador i concentrador de
diferents activitats econòmiques de primer ordre que han constituït -sense cap dubte- el
major projecte de renovació en el paisatge urbà de l'Hospitalet de Llobregat23. Aquesta
renovació radical del paisatge urbà, amb les seves formes i estètiques, no es van deixar a
l'atzar o en mans del propi desenvolupament progressiu de les obres de les noves
construccions o infra-estructures. Tot el contrari, es va generar un pla integral, un
projecte ambiciós, acuradament planificat24.
La realitat de L’Hospitalet de 2013, però, no és la mateixa que la dels anys 90, com no
ho és ni a Catalunya, ni a Espanya ni a Europa. És una nova realitat definida per
paràmetres com la greu crisi econòmica i els seus efectes, la crisi de l’esfera pública i de
les institucions de referència, les noves migracions o les transformacions tecnològiques.
L’Hospitalet és una ciutat ben gestionada i raonablement articulada que presenta, això
no obstant, uns determinats dèficits i desequilibris que podrien configurar una amenaça
per al futur. En aquesta nova realitat, L’Hospitalet té dues grans opcions. La primera
opció, concentrar-se exclusivament en la gestió del dia a dia i confiar que la solució
global a la crisi comporti la solució local. La segona opció —sense deixar de gestionar
el present amb la màxima eficacia possible per garantir que cap persona es quedi al
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Camós 1986; Casas 1986. Ajuntament de l’Hospitalet 1991. Nogués, A.; Suñer, J.; Ferrer, J. 1993: 33-48.
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Nogués, A.; Ferrándiz, J.; Ferrer, J. 2001: 37-47.
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marge del progrés, dels drets socials o de l’estat del benestar— consisteix a aixecar la
mirada i imaginar el futur per afrontar-lo amb garanties d’èxit25.
Durant els darrers anys s’ha remodelat un quilòmetre i mig de la Gran Via al seu pas per
l’Hospitalet de Llobregat, a partir de la plaça Cerdà; s’han cobert uns 700 metres
d’aquesta avinguda i s’ha procedit a l’ordenació urbanística dels terrenys adjacents.
aquí cal destacar, molt especialment, l’entorn de la nova plaça Europa. Aquesta actuació
representa una millora notable per a la cohesió d’aquesta zona de la ciutat i dels seus
accessos. Hi està associada la definició del nou districte VII Gran Vial’Hospitalet 26,
amb el desenvolupament de nous centres d’activitat, com ara l’ampliació del recinte
firal Gran Via M2, la nova Ciutat Judicial o la City Metropolitana. El mes de maig de
2006 es va signar el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i l’Ajuntament de l’Hospitalet per a la segona fase de la reordenació de la
Gran Via, entre la plaça Europa i el límit amb la localitat del Prat, al riu Llobregat. El
mes de juliol de 2008 se’n va presentar el projecte a la seu del Consorci per a la
Reforma de la Gran Via. Aquesta nova fase de reforma de la Gran Via està associada
molt estretament al soterrament de les vies de Renfe a Bellvitge i el Gornal, que es
preveu que comenci a executar-se l’any 2009. D’altra banda, el projecte permetrà crear
dues noves places i instal·lar el parc científic i empresarial Biopo L’H27.
L’Hospitalet compta amb un planejament urbanístic supramunicipal: el PGM de 1976.
Una figura amb grans virtuts a escala metropolitana i que va permetre dotar de zones
verdes equipaments als 27 municipis integrants i un marc estable d'actuació
Però el PGM no va plantejar resoldre els problemes estructurals de
l’Hospitalet, i avui dia moltes de les seves determinacions es troben desfasades formal
i funcionalment. Per això és necessari actuar mitjançant consecutives
modificacions del PGM28. Durant la primera fase d’execució del projecte (moment
estratègic de desenvolupament material de la renovació de l’espai urbà) els majors
reptes de futur van ser la construcción de drets i la línia de fons en el que concerneix als
terratinents era relativament específica i òbviament bastant diferent del resultat final. Al
nord i el sud del Granvia L’H i al voltant de l’avinguda Amadeu Torner. La major part
de la terra era la propietat del govern municipal de l'Hospitalet de Llobregat
(l’Ajuntament), el Institut Català del la Sòl i l’empressa pública Fira 2000 (situada al
costat de Granvia L’H) amb un 85% de la superficie total. Els altres terrenys van ser
adquirits per una ordre d’expropiació29. Els arguments es van fer disponibles per acords
d'expropiació, per adquisicions realitzades sota les provisions del Pla d'Infraestructura
Especial i del projecte conjunt de reforma urbana, de terres públicament posseïdes en la
reforma urbana i de l'adreça de documents de planificació urbans, que van proporcionar
25

L’Hospitalet ha triat aquesta segona opció i ha posat en marxa la seva tercera gran transformació. El primer pas ha
estat dibuixar el camí deforma col·lectiva obrint un procés de planificació estratègica; L’Hon 2012: 4.
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l'activitat sobre i la transferència de terra. Açò és cobert en l'Article 211 del Dret. Aquesta apreciació va ser
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amb el descobriment públic i l'aprovació final el 4 de maig de 2004. Per aquest mecanisme, les terres privades, que
van comprendre el 15 % de l'àrea total, van ser transformades en la superfície de sòl per edificar. L'ordre
d'expropiació va ser comunicada a forquetes d'apostes per un acord entre l'administració d'interpretació i els
propietaris, i van concedir als propietaris la càrrega per exprés corresponent a àrees definides en els aspectes
d'urbanisme del pla.
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per la llei a l'administració d'interpretació el 10% dels terrenys. Com a conseqüència
d'aquesta disponibilitat, el sostre de la inversió i les despeses totals de projecte es va
configurar el projecte.
Des d'un principi va existir una voluntat renovadora de la imatge de l'espai urbà, però
era necessari fer-se amb aquest espai urbà; realitat i base material de l'execució d'un
projecte que progressivament s'havia estat gestant. Aquestes bases materials van
constituir el primer pas cap a la radical transformació estètica del cor del municipi. No
ens estendrem aquí en les complexitats inherents a l'execució d'aquesta primera fase del
projecte, les problemàtiques derivades del qual de la possessió de terrenys escapa al
nostre objecte d'estudi. No obstant això sí creiem necessari incidir en la rellevància que
va tenir l'execució d'assimilació de terrenys necessaris per a la posterior construcció
d'espais i infra-estructures.
Fins l’any 2003 les prioritats estratègiques, amb les seves consideracions, van ser les
següents30: el compliment d'objectius quant a la qualitat i els tipus preestablits d'avanç;
l'oferta o mecanisme definit per a la venda d'actiu posseït pel Consorci, inclòs, en ordre
que descendeix d'importància taxant les ofertes, una sèrie de factors de valoració
addicionals com la qualitat dels esbossos i el tipus d'arquitectura presentada
conjuntament amb les ofertes així com l'oferta financera i finalment el mandat per a
reservar el 20 % del total de la superfície de sòl residencial. Aquesta darrera prioritat
estratégica prioritzava aquest 20% del terreny per a la construcció d'allotjaments31.
El projecte de renovació de la imatge urbana d'Hospitalet, així doncs, havia de
desenvolupar-se fent front a nombrosos reptes: calia transformar radicalment el paisatge
metropolità, però al mateix temps calia donar cobertura material a l'imperatiu de generar
aquest espais residencials i econòmics de tot tipus32. La conjugació d'aquestes
necessitats o variables dificultaven l'execució d'un projecte que amb la perspectiva del
temps es podria afirmar que és del tipus "faraònic", no solament per la inversió de
capital, també per l'extensió del terreny susceptible de ser edificat. En aquest context les
formes estètiques dels nous espais, edificis i infra-estructures van suposar, des d'un
inici, un repte. Al llarg d'aquestes pàgines veurem com tots dos objectius (residencial i
econòmic, però sobretot aquest segon) van haver de materialitzar-se en diferents fases,
adaptant-se a continus canvis i en un progressiu desenvolupament. La magnitud del
projecte, una vegada aconseguits els terrenys, feien extraordinàriament dificultós la
viabilitat d'un projecte estètic, formal i paisatgístic coherent.

Distribució de les qualificacions del
sòl Pla L’Hospitalet 2010
30

Roger i Casamanda 2001: 254.
Roger i Casamanda 2001: 255. Hospitalet en xifres: 2008-2009, 2009.
32
Nogués, A.; Ferrándiz, J.; Ferrer, J. 2001: 37-47.
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Projecció virtual de l’àrea de Plaça d’Europa.

3.L’ideari visual i la transformació de l’autopista al monumental boulevard del
districte de L’H.
Resulta evident que en la projecció estètica d'un espai urbà influeix de forma decisiva la
pròpia materialització del projecte des de l'origen, des de la definició, caracterització i
acotació de l'espai urbà i el seu posterior desenvolupament. Sense cap dubte l'autor que
ha incidit més en aquests aspectes del projecte de Granvia L’H és Roger i Casamanda.
Segons aquest autor L'Hospitalet de Llobregat va ser un lloc tradicionalment dedicat al
tractament i la fabricació el sector industrial amb un valor afegit molt fort; en definitiva,
un espai industrialitzat. Com a tal, la reforma urbana de Gran Via i Plaça d’Europa
apuntava a recuperar el concepte d’un espai urbà que, encara que no funcionalment
segregat, també pot ser capaç a noves oportunitats presentades per a atraure altres
segments que diversificaran l'economia productiva local33. No es tractava de construir
un gueto econòmic, la renovació radical de l'espai urbà devia tenir dos objectius
fonamentals: en primer lloc potencialitzar els valors econòmics de les noves infraestructures; i en segon terme, constituir aquest espai com el símbol de la nova
Hospitalet. El mateix Roger i Casamanda apunta que un altre objectiu principal és
d'aprofitar l'oportunitat de desenvolupar un acostament nou i autosuficient que usa
l'anàlisi independent en una temptativa de formalitzar un model de posada en pràctica34.
Aquest model devia de ser tant respectuós com en la melodia amb la gran metròpoli a la
qual pertany i el seu desenvolupament urbà al mateix temps s’havia d’arrelar en el seu
33
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potencial particular, per reafirmant la seua posició privilegiada tant com un centre
excepcional de transport públic com per la funció de la Granvia L’H com l'eix que
s'uneix entre el centre de la ciutat de la capital de Catalunya, el seu port i el seu
aeroport35. En cap momento Roger i Casamanda fa referència explícita d’aquesta
capitalitat i marca universal: Barcelona. La relació de “marca” o símbol amb Barcelona
es complexa ja que com indiquen molts informes existeix un problema d’identitat entre
l’Hospitalet i els seus edificis en relació a la capital metropolitana: “Identitat. Risc de
perdre identitat pròpia i el seu perfil propi en relació amb Barcelona. Reconeixement
limitat de la ciutat per tercers i desconeixement intern. L’Hospitalet és la gran
desconeguda. De manera especial, el que és i significa la plaça d’Europa i la resta de
pols econòmics estratègics de la ciutat”36.
Des del principi l'única forma d'evitar la generació d'un gueto econòmic va ser la
materialització d'una potent xarxa de comunicacions. Després de tot el motor econòmic
i cultural de Catalunya no deixava de ser la pròpia Barcelona. El projecte hauria de ser
generar un nou model de transport local, que integrés les funcions més importants de
comunicació. Aquest aspecto reforçava l’objectiu i potencialitzava la visibilitat máxima
de l’àrea urbana renovada a causa de la seua localització en l'encreuament de Gran Via i
l’avinguda Amadeu Torner37. Naturalment els aspectes formals i estètics d’aquesta
renovació en els sistemes de transport estaven condicionats a aquestes necessitats de
comunicació38.
Com veurem en pàgines successives, als factors de necessitat econòmica i residencial,
així doncs, cal afegir el factor dels mitjans de transport o articulació de les
comunicacions en el gran projecte de l’Hospitalet. De nou la grandiositat del projecte,
amb les seves dificultats, devien ser resoltes en una programació ben planificada de les
obres. L’avinguda Amadeu Torner s’ha configurat com un eix local que va adoptar el
rol de comunicar el nord i el sud del teixit urbà metropolità, no de l’Hospitalet, de tota
l’àrea de Barcelona. En els darrers anys aquesta tendència ha sigut l'únic element urbà
que garanteix un mínim d'accés entre els espais de muntanya i el perfil litoral. Aquesta
avinguda té, en definitiva, la funció d’evitar la ruptura en el paisatge urbà causada pel
C-31, que divideix la ciutat en dues meitats. Com apunta Roger i Casamanda durant
molts anys la conseqüència d’aquesta barrera en forma d’autopista va crear una
especialització creixent funcional entre el sud i el nord de L’Hospitalet. Amb aquests
precedents la projecció de Granvia L’H devia solucionar aquest problema de ruptura en
el teixit urbà. Evidentment els aspectes tècnics i funcionals són, en definitiva, els més
importants; però el revestiment ideològic i simbòlic d'aquesta nova actuació urbana
devia ser un dels màxims exponents. Dit en altres paraules: tota aquesta àrea
d'Hospitalet devia constituir-se com un símbol recognoscible a nivell local tant per als
habitants del nord com del sud.
Prescindint del discurs tecnològic i funcional, resulta evident que en la conjuntura
generada d'un teixit urbà trencat calia projectar un radicalment nou que "unís". Aquesta
lectura del paisatge urbà a nivell local no pot menysvalorar-se. Es tractava d'una
necessitat no únicament econòmica o logística, també psico-social: no és sostenible una
35
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ciutat dividida en dues. El nexe d'unió havia de ser la generació d'un nou imaginari
visual (insistim que no ens endinsem en la logística material). Aquest imaginari visual
no podia ser una abstracció: institucions públiques, privades, arquitectes, dissenyadors,
etc, devien orientalitzar els seus esforços a construir un skyline radicalment nou (propi
del segle XXI) que donés coherència a un teixit urbà fruit dels creixements desordenats i
desorbitats de la segona meitat del segle XX. El repte, així doncs, era múltiple. L'única
forma de portar-ho acabo era i és a través d'un projecte unitari, coherent i amb els
objectius estètics i formals totalment aclarits. Per assignant una certa part de l'espai
d'edifici disponible el sud de l'avinguda per a la construcció residencial, junts amb altres
ocupacions no residents, el desequilibri present hauria de ser corregit i una ocupació
més equitativa de l'espai pot ser presentat39.
La sofisticada elaboració d'un nou ideari visual de la ciutat, així doncs, havia de
congregar o unir els dos sectors de la ciutat que havien quedat dividits o donislocalitzats per la C-31. El nou paisatge urbà havia de respondre estèticament a la
necessitat de ser el símbol d'aquesta re-inserció social. Hem d'insistir que a aquesta
necessitat (de caràcter local) s'unien unes altres de caràcter internacional, ja que la
vocació del projecte era la d'erigir aquesta àrea de l'Hospitalet, en un referent del segle
XXI en un àmbit més extens40. Com va afirmar Roger i Casamanda aquest sector de
renovació urbana va ser concebut com un projecte dels metropolitans excedeix dins de
la ciutat, que va requerir algunes qualitats específiques com la integració de totes les
funcions bàsiques en el model complet41. No podem oblidar que els paràmetres del
projecte Gravia L’H per al desenvolupament de Plaça del costat d'Europa va incloure
l'autopista per a diversificar l'ocupació i aconseguir un model de subministrament
equilibrat dins del territori al voltant del lloc. El terme “equilibri” és fonamental;
recordem la poli-funcionalitat orientalitzada de l’àrea de renovació urbana: el projecte,
estètica i formalment, s’havia d’adaptar a les necessitats funcionals amb un 50 % del
màxim edificat per a l'ocupació terciària, oficines, comerç i hotels42. Pocs sectors
econòmics requereixen del desplegament de mesures del tipus màrqueting com el
terciari. En conseqüència calia projectar i executar una imatge de la ciutat, i sobretot de
l'àmbit geogràfic que incloïa Gran Via i Plaça d'Europa, prou atractiu com per atreure el
capital, l'autèntic motor de la renovació urbana. Sense capital no existeix possibilitat
alguna de desenvolupar un projecte d'aquesta magnitud.
Resulta evident que la conjugació de totes aquestes variables van haver de ser
analitzades i estudiades amb deteniment pels agents actius del pla urbanístic de
l'Hospitalet. Seguint el símil o la metàfora matemàtica, eren nombroses les variables
que formaven part de l'equació. Si en grans trets l'aposta era titànica (per no reiterar el
faraònic del projecte), els seus detalls es constituïen com un autèntic galimaties. En
primer lloc la raó d'això és que el projecte total combinava dos projectes de reforma
urbans amb orígens diferents en termes de propietat i filosofia d'orientació urbana43. A
més de la idea d'un projecte similar, aquestes dues reformes comparteixen un pla
conjunt per a la realització del projecte i segueixen un calendari idèntic que implica
39
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l'execució simultània44. En segon lloc el desig mutu de fer les rutes de vianants i espais
públics amb la caracterítica de l'accessibilitat per a la circulació d'automòbils i la creació
de l'accés a pàrquings subterranis, que ho ha fet necessari per al projecte d'incloure
dissenys per a una sèrie de subordinat de formes a l'arranjament fonamental de la
composició de la plaça i el seu entorn45. Així doncs el projecte de Granvia L'H partia de
diferents lectures. Amb la breu perspectiva del temps, des dels orígens del projecte fins
a l'actual execució del mateix, es podrien plantejar diferents lectures basades en
cadascuna de les variables que es van tenir en compte a l'hora de projectar i executar el
pla urbanístic de l'Hospitalet. Naturalment la lectura simbòlica o ideològica, sustentada
en una lectura més formal i estètica que funcional, està totalment condicionada pel tipus
de lectura que li donem.

Àrea de transformació de Granvia L’H.

Àrea de transformació de Granvia L’H i Plaça d’Europa.
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4.L'alineació de les façanes: una lectura horitzontal de la nova estètica urbana46.
Per exemple "la plaça és un espai ampli, llis, únic envoltat per edificis i carrers que el
flux per sense assetjar i mai entrar en això; ells desapareixen subterranis o en el cos de
la plaça (…) hauria de crear un cos abstracte, puro geomètricament arreglat segons una
ordre preestablerta”47. Seguint les premises de Roger i Casamanda es planteja que el pla
general que va ser aprovat establit que calculant el finançament per a totes les despeses
associades amb la transformació del terreny i fins que el condicionament de la terra
urbana siga completat, la infraestructura i les connexions amb la ciutat existent hauria
de ser incorporat. Els projectes com aquells corresponents a l'espai obert serien inclosos.
Aquesta exigencia o demanda, necessitat o imperatiu formal, tot i que normalment va
estar associat amb el procés de transformació, no era l'única. La terra va haver de ser
lliure de l'activitat de preexistència, que és comunament el cas en la reforma de terra
urbana. En alguns casos, els procediments de liquidació i el moviment d'activitats
tendeixen a ser complicats pel fracàs d'aconseguir un acord. Les inversions d'adquisició
de terra són també la part de les accions. Requereixen que aquestes inversions obtinguen
el lideratge i la capacitat executiva necessària de realitzar l'adaptació urbana48. El
document d'urbanisme per al pla especial va determinar la correspondència d’àrees
afectades, incloent les parcel·les privades i les seves funconalitats. Per altra banda es va
facilitar l'adquisició de terra que va donar dret de la construcció del camí per
l'administració d'interpretació (en aquest cas, el Consorci) amb l'expropiació sota les
provisions d'Article 103 del Dret de Planificació Urbà. El pla especial va incloure així el
Pla General Metropolità i des de 1976 la franja de terreny que recolzava el Granvia L’H
va ser qualificat com un espai de reserva per a aquestes infraestructures i les seves
extensions possibles49.
Lògicament, es va establir la futura alineació del projecte Granvia L’H implicava no
solament mantenint un alt grau de compatibilitat amb els objectius generals de
transformació urbana. Sense entrar en els detalls, que desenvoluparem més endavant,
resulta significatiu que el pla especial decidia la futura alineació de la construcción de
façades que hauria de mirar en la nova avinguda. Aquest fet resulta fonamental per una
lectura estilística, estètica o formal de la construcció del nou paisatge urbà de l’àrea de
Granvia L’H50. Així doncs un dels objectius indicats en el moment de l'ajust de
l'alineació del nord havia de guardar els efectes sobre les façanes, els edificis construïts
i segons la nostra opinió, tot el nou traçat urbà.
Una pauta va ser establida per a localitzar l'alineació del sud. Aquesta pauta estava
basada en la pre-existència de les façanes de Ikea i el Granvia 251, centres comercials de
46
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compres. L'avaluació conjunta de la propietat compensable va requerir tant pla
d'infraestructura especial com el projecte d'expropiació de reforma urbana de l'àrea 1
(veure els gràfics i la cartografia annexa). Així doncs l’estètica d’alineació de les
façanes va condicionar el projecte unitari, realitzant-se conforme a les dades quant als
llocs d'àrea en 200252.De la lectura estètica del projecte, tant de l'original projectat com
de la pròpia materialització del mateix, es desprèn que aquesta fase d'execució seria una
de les més determinants. El sòl, al no ser il·limitat, i en estar condicionat per estructures
pre-existents, obligava a una racionalització no solament funcional, també formal. De la
nostra anàlisi es desprèn que en primer lloc es van tenir en compte els aspectes
funcionals (entre els quals s'hagin els legislatius i evidentment els econòmics);
posteriorment es projectaria una nova imatge del sector urbà que devia ser
ambiciosa. Es podria afirmar des de la perspectiva estètica i simbòlica que el projecte
general englobava diferents projectes. La llista i la planificació d’aquests projectes van
ser, necessariament, ajustats per a encaixar la disponibilitat d'espai en el perímetre
assignat durant la primera etapa d’execució dels treballs arquitectònics i urbanístics. Per
a satisfer totes les necessitats corresponents als treballs programats es va tenir que
plantejar la renovació radical de tot el teixit urbà53. Alguns exemples significatius
d’aquesta metamorfosi material, formal i funcional són l'autopista C-31, el pas de la
línia de metro L9, o l'estació de Plaça d’Europa-Fira. Crida l’atenció que la part central
de 96 m. entre les alineacions del nou Granvia L’H va ser emprada com un canal de
circulació per als 120.000 vehicles que es creuarien per aquest àrea diàriament per a
tenir accés al centre de la ciutat de Barcelona54.

5.Del projecte original a la projecció horitzontal de la renovació estètica i urbana
de L’H. Les llavors i les arrels del canvi.
Seguint amb la lectura horitzontal55 de la transformació de L'Hospitalet, d'una anàlisi
del projecte tant en la seva constitució inicial com en les primeres fases d'adequació del
parcel·lari urbà, es desprèn que aquesta fase va condicionar de forma decisiva la
posterior consolidació del nou skyline.
Les bases materials determinen qualsevol actuació o intervenció estètica. Abans de la
construcció dels edificis o infra-estructures que caracteritzen el nou teixit urbà de
L’Hospitalet, qualsevol definició del projecte condicionaria de forma decisiva la
posterior execució. En realitat dels plans urbanístics no es desprèn cap tipus de
condicionant estètic que una clara vocació de contrucció ideològica; ja sigui de caràcter
simbòlic, ideo-gràfic o icònic. Com veurem en pàgines successives els diferents agents
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que intervindrien en la construcció dels diferents edificis i un variat grup d'arquitectes i
dissenyadors estarien total i radicalment condicionats per la projecció horitzontal dels
plans urbanístics de renovació de tota l'autopista C-13, de la Gran Via i de l'execució
d'un pla d'obres monumental en Plaça d'Europa. De l'anàlisi dels diferents projectes i
l'execució gradual de les obres -amb els processos d'apropiació de terrenys inclosos- es
desprèn una realitat: la forma va seguir a la funció; és a dir, va imperar en tot moment
una adaptació de les formes estètiques de la formació del nou skyline urbà als
condicionants materials i estratègics. Es va planificar en primer lloc les grans artèries i
vials urbans, l'orientació dels solars, l'articulació de les diferents parcel·les (que com
hem vist van ser assimilades de forma progressiva i no en un sol moment) i en tot
moment es van prioritzar els valors geo-estratègics de caràcter econòmic del nou teixit
urbà. Els valors simbòlics, en tot moment, van estar supeditats en aquestes primeres
fases de construcció i materialització del projecte, als valors econòmics. Des del nostre
punt de vista la coherència o la cerca d'un llenguatge formal identitari no queda reflectit
en aquests plans urbans; però es van sembrar les llavors i es van fixar les arrels del que
seria el creixement vertical posterior. Aquest fenomen és comú en les renovacions
urbanes occidentals on intervenen factors d'adaptació a estructures pre-existents i on els
governs municipals que encapçalen experiències constructives de gran intensitat.
La nova concepció formal i funcional de Granvia es pot sintetitzar en una máxima: la
transformació de l’autopista a l’avinguda urbana56. L’ordenació unitària de tota
l'avinguda; noves alineacions racionalitzades (amb un desplaçament de 8 metres de
l'eix); la permeabilitat nord/sud dels barris i integració a la xarxa viària; la convivència
segregada del trànsit de pas i el local mantenint una alta capacitat de circulació;
l’urbanització i edificació de qualitat per dignificar l'avinguda; la transformació dels
espais adjacents amb actuacions urbanístiques i arquitectòniques emblemàtiques; la
complexitat i adaptabilitat, amb una nova combinació d'usos i tipologies; la difusió d'un
eix de nou impuls econòmic, residencial i d'imatge de L’H (Districte Econòmic)57; la
dotació de transport públic i finalment la necessitat d'acord institucional i col·laboració
interadministrativa58.
Segons Roger i Casamanda l'espai públic és l'herència més tangible dels projectes de
reforma urbans orientats al públic. L'èxit de l'espai és determinat per l'equilibri copejat
entre la seva pròpia execució i la seva contribució a la millora de la ciutat59. Sense
aquest equilibri, ni l'acceptació a priori ni l'ocupació de l'espai són garantits. El grau
d’acceptació declara així l'èxit del pla; adoptant el discurs de reconquesta, l'espai públic
que sorgeix com a conseqüència de reformes urbanes ha de demostrar ser útil i
manifestar-se tant progrés fet en l'adreça democràtica de la ciutat com el progrés del
procés participatiu requerit per a la gestació del pla60. Més simbòlic i ideològic no pot
ser aquesta definició.
Plaça d’Europa va ser concebuda com un projecte unitari que va compartir amb Granvia
L’H els objectius de transformació urbana d'aquesta part del territori municipal61. El
projecte d'infraestructures especial (que és necessari per a establir l'alineació de la nova
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Granvia en els espais localitzats a l’est i oest de Plaça d'Europa) també va afectar l'àrea
de reforma urbans dels anomenats espais 1 i 262. És a dir: dins d’un projecte en realitat
es van plantejar, projectar i executar dos projectes.
Recapitulant, no és possible caracteritzar en aquestes primeres fases, tant del
plantejament conceptual com de la materialització de la configuració horitzontal de
l'espai urbà, una cerca o concreció estètica, simbòlica o iconogràfica del nou skyline de
L'Hospitalet. Les empreses, agents privats, promotors, arquitectes, dissenyadors i altres
actors que van executar posteriorment la construcció de gratacel, pavellons, ponts,
carrers, túnels, estacions, hotels, oficines, blocs residencials, façanes, etc, van estar
condicionats des d'un inici a la demarcació o compartimentació del plànol horitzontal.
Els límits derivats del creixement vertical vindrien daus per la legislació vigent. Sense
cap dubte la planificació urbana dels terrenys, condicionats totalment per les
funcionalitats atribuïbles a cadascun dels elements que integren el plànol horitzontal, va
ser la decisiva a l'hora d'establir les futures construccions.
L'execució del projecte de renovació urbana de Granvia L'H s'ha realitzat en un espai de
temps molt breu. Encara avui dia falten per edificar nombrosos edificis. L'actual Crisi
econòmica dificulta els plans d'execució de renovació de nombrosos solars. Tenim una
visió massa esbiaixada o limitada del projecte urbà hagut de, principalment, a la poca
perspectiva històrica. Es podria dir que el skyline de L'Hospitalet no està acabat, i
dubtem que l'estigui en poc temps. No obstant això en les primeres fases, les de
planificació urbana així com assimilació i caracterització de terrenys, ja ha fixat un
teixit urbà determinat que sí facilita una lectura horitzontal. Malgrat les dificultats de
lectura estètica o simbòlica sí podem plantejar una sèrie de qüestions:
-Els valors estètics i formals estaven supeditats, des del principi, a les necessitats
logístiques i funcionals.
-La necessària comprensió que la transformació de l'àrea de Granvia constitueix una fita
no local, vinculat a Hospitalet, sinó extra-local, i en conseqüència la dificultat de valorar
l'impacte simbòlic en la societat actual.
-Existeixen diversos graus o lectures dels valors estètics de la renovació del paisatge
urbà. Aquests graus o lectures es basen en elements que inicialment podrien
contemplar-se com a contraris però que des del nostre punt de vista són compatibles: el
públic- el privat63; el local- l'internacional; el creixement vertical-creixement
horitzontal; la integració – l'exclusió; la continuïtat en el teixit urbà – la ruptura amb el
teixit urbà precedent; els valors econòmics –valors socials i/o culturals; el que es veu
(que està per sobre del sòl)- i el que no es veu (totes les infra-estructures subterrànies);
el colossal (exemplificat en els gratacels)- el quotidià (senyalitzacions, bancs, voreres,
fanals…); etc.
-Subratllar la magnitud del projecte; que necessàriament ha integrat des de les primeres
programacions i propostes fins a l'actualitat nombroses iniciatives públiques i privades.
-L'alt nivell d'inversió econòmica en l'execució del projecte.
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-La necessària perspectiva d'entendre el projecte de renovació urbana de Granvia com
un projecte unitari que no obstant això engloba diversos projectes diferents. En
definitiva la complexitat de realitzar lectures simbòliques o estilístiques basades en les
obres de diferents promotors, arquitectes, dissenyadors, empreses, usos i funcionalitats,
etc.

6.Sota terra: Una lectura subterrània de les formes i llenguatges arquitectònics.
A la lectura horitzontal del projecte de renovació del llenguatge urbà de L’Hospitalet ja
hem fet dit que cal afegir una lectura vertical64. La planificació i execució del gran
projecte Granvia L’H sobre el plànol va condicionar radicalment l'engegada de les
obres, és a dir, el creixement i desenvolupament vertical del mateix projecte. Sobre el
plànol podem identificar i caracteritzar la distribució de la terra i l'atribució als espais
susceptibles de ser edificats posteriorment en altura. Però hi ha un aspecte de la gran
reforma urbana de Granvia L’H que considerem especialment interessant. De la mateixa
forma que tot el projecte de renovació urbana havia d'adaptar-se a les necessitats preexistents i futures del sòl cap amunt, el projecte va implicar una necesidtat de renovar
les infra-estructures subterrànies. És a dir, la qual cosa aparentment no es veu. Es podria
parlar d'un skyline underground, una renovació estètica i formal subterrània.
Evidentment aquesta transformació poques vegades visible o publicitada, va tenir lloc a
l'àrea de Granvia L’H i Plaça d'Europa.
Els aspectes més funcionals i formals d'estructures o espais arquitectònics en poques
ocasions poden distingir-se. A la funció li segueix la forma i viceversa. Tot arquitecte,
urbanista i dissenyador té en compte els factors funcionals a l'hora de projectar
materialment els conceptes i valors estètics o formals propis de l'estructura
arquitectònica. Tal vegada sigui en el cas de les estructures subterrànies o vinculades a
sistemes de comunicació, les que més difícils són a l'hora d'atorgar-los un valor
simbòlic i icònic. En aquest breu capítol presentarem a grans trets els avanços
funcionals i formals que han significat les vies de comunicació subterrànies i l'adaptació
d'aquestes al sistema formal de Plaça d'Europa. L’orientació funcional del Fira va
reafirmar l'opció per a actuar sobre la línia de Generalitat de Catalunya Railways. Així,
la millora de serveis generats per la construcció d'estació prop dels parcs d'atraccions va
fer millores immediates, en termes d'operació, i va augmentar l'eficàcia quant al temps
de viatges, tot en un cost raonable65. La nova estació de Generalitat de Catalunya
Railways va ser planificada per a incorporar una parada al túnel existent. El projecte
havia adoptat les característiques d'un contenidor gran construït de les parets que creen
l'àrea definida per la caixa d'accés i plataformes i una fundació de llosa inferior que
assegura que la base del nou edifici és hermètica. Aquest projecte va ser construït entre
les restes del túnel present, que conté les pistes, i les noves parets que defineixen l'àrea.
La coberta de l'estació en el nivell de terra de Plaça d'Europa, per usant un terrat continu
amb la T emet, crea un aspecte altíssim a causa de la seua altura. L'estació va ser
construïda amb l'accés a les plataformes de l'aquest railhead directament cap a
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l'intercanvi amb la línia L9 i eixides d'emergència en l'oest del railhead. Funcionalment,
l'estació Europa/Fira va ser completada amb la construcció de dues noves eixides
d'emergència en el mateix túnel a mig camí al llarg de la línia entre la nova estació i el
Gornal i Ildefons Cerdà66.
Una vegada que va ser assegurat que el treball sobre la línia L9 era compatible amb el
de Granvia i les parets que defineixen la nova estació de Generalitat de Catalunya
Railways van ser completades, la terra va ser netejada. L'excavació del túnel de
ferrocarril va requerir que una 150 extensió de metres cúbics de tera fos eliminada,
coincidint amb la longitud de les plataformes i el vestíbul de l'estació67.
La secció de llosa inferior va ser construïda com un segell per a deixar passar aigües
subterrànies, amb plataformes, un vestíbul, el punt d'accés i un terrat. En l’avinguda
Amadeu Torner el col·lector, que al principi va ser construït sobre la terra, va ser
substituït per una nova secció que va incloure 17 m.68 . La nova estació es va projectar
en el nivell immediatament sota Plaça d'Europa, via nord, i punts d'accés del sud.
Aquest accés es situa en l'espai públic de l'escala de les avingudes Amadeu Torner i
Santa Eulàlia, i una altra al Fira. A causa de la seua posició, aquest distribuïdor actua
com un connector de transport que uneix amb les línies d'autobús que se circulen sobre
el nivell de terra i també amb la línia L9 del metre. La línia L9 té dos punts d'accés
construïts amb la venda de bitllets de barreres que condueixen directament a la nova
estació69. 10 m. sota el nivell de Plaça d'Europa es va aconseguir la construcción d’un
vestíbul d’entrada construït al costat de l'intercanvi. Una vegada per davant de la barrera
que fa ziga-zaga, és fàcil observar el volum imponent del col·lector que es creua al llarg
com si si es tractés d’ un enorme raig70.
L'arquitectura d'aquest lloc, inclòs en el disseny de projecte de Plaça d'Europa, pren els
avantatges de l'altura monumental i el volum gran de l'estació. Aquesta estructura
incorpora elements de mobles de paviments, il·luminació i signes que juguen un paper
vital en la percepció de comoditat, sense perdre de la vista la seguretat dels passatgers o
els serveis per a ser oferits al viatger en aquesta posició. Aquesta funció dual de
comoditat i seguretat és destacada per l'element d'il·luminació natural i els materials i
acoloreix el disseny en cadascun dels seus trets. La construcció d'aquesta secció de la
línia de metro L9 va ser programada per a coincidir amb el Granvia L’H i per aquesta
raó va ser inclosa en la planificació total del treball de construcció. Era necessari
coordinar els components diversos d'aquest intercanvi de transport de l'inferior damunt
de, treballant en la coordinació amb la Direcció General de Transport i GISA, que és
responsable del projecte de línia L9 i la seua terminació. Una vegada que el contorn per
a la connexió entre els parcs d'atraccions havia sigut resolt, es va fer evident que el punt
d'intercanvi de la línia L9 materialitzaria en Plaça d'Europa, el punt que es troba per a
ambdues infraestructures. La ruta L9 havia sigut establida per l’avinguda Amadeu
Torner en el viatge entre l'aeroport, Torrassa, creuant la línia de Generalitat de
Catalunya Railways, l'estació Europa/Fira, fins ser afegit a la llista de construcció per a
la línia L9. El camí projectat del túnel de línia L9 creua l'àrea de transformació urbana
de Plaça d'Europa, entre els carrers Ciències i de Jerusalem, en una extensió de 250 m.
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que és relativament inferior que els edificis i l'aparcament àrees, però encara actua
recíprocament amb l'estructura adoptada urbana. La compatibilitat entre el túnel L9 i
altres estructures incorporades dins del projecte arquitectònic és a causa dels
mecanismes de coordinació i la comprensió necessària entre l'actor i les parts
responsables de cada empresa71.
Així, el projecte ha enfocat els seus objectius per aplicant els resultats de l'anàlisi, basat
en una estructura d'autopista bàsica i una amplària mínima de 96 m. per a caracteritzar
l'espai per al plaer comú. Considerant la seua etimologia, l'avinguda respon a la idea de
compartir diversos fluxos que provenen i ocorren en aquest espai; per exemple els
vianants, cotxes, el transport motoritzat i el tràfic local. L'aplicació d'aquest concepte al
territori del projecte implica el progrés evident en el que concerneix a l'estat anterior,
amb el 100 % de la terra ocupada per una autopista segregada. La idea final de localitzar
la nova autopista C-31 en un nivell sota l'elevació de la ciutat era, almenys, una ambició
dirigida en l'obtenció dels avantatges urbans que ajudarien a reforçar la idea d'una
reforma conjunta. Els factors més importants contra aquesta idea, no obstant això, eren
la dificultat geomètrica de perllongar l'autopista subterrània del Granvia a causa de la
posició del túnel i, damunt de tot, a causa del volum de Ildefons Cerdà l'estació
subterrània de la línia de Generalitat de Catalunya Railways, localitzada en el centre de
l'eix de l'avinguda72. La solució final que va ser adoptada consisteix en una secció amb
quatre nivells operacionals. El tall transversal del treball mostra que en el nivell inferior
la línia de metro L9 creua la nova Granvia L’H entre les elevacions de 12 i 4 m., que és
també el nivell on el dipòsit de conservar és localitzat. El dipòsit rep l'aigua de pluja del
bany format per nou C-31 per a evitar desbordar-se en el cas de fracàs mecànic d'una
bomba de xarxa de drenatge, que és localitzada en una elevació més alta que l'autopista
subterrània73.La xarxa d'autobusos en el districte municipal de l'Hospitalet de Llobregat,
servit en part per TMB (Transports Metropolitans de Barcelona i per l'empresa
concessionària) històricament ha contribuït a l'evolució del C-31. Així, aquesta xarxa
també ha jugat una part en la forma i la qualitat de la distribució de transport superficial
públic en l'àrea geogràfica del Granvia així com en el districte financer 74. En la història
recent d'aquesta avinguda, s’ha plantejat la necessitat de manejar les rutes d'autobús i
parades segons la secció de l'autopista localitzada en el nivell topogràfic de la ciutat
junts amb la presència de llaços d'acoblament del camí, no lluny al model tradicional
per a aquest tipus de ruta dissenyada per a evitar interaccions amb la urbanització i la
població. Aquesta situació havia restringit la capacitat per a atendre els veïnatges
localitzats a través del Granvia i limitacions per tant creades per al transport públic i els
seus usuaris.
La creació del nou projecte assumeix que la ciutat no hauria de tenir cap classe de
solució de continuïtat dins dels seus districtes, i així els punts de fractura en la xarxa de
carrers i rutes de vianants desapareixen. Per aquesta raó, la nova Granvia L’H
distribueix el tràfic de vehicle en dos nivells i donar a autobusos la seua pròpia sendera
exclusiva, localitzada en el nivell de la ciutat, amb l'accés normal a banda i banda de
nou C-31. Aquest disseny del sistema de flux de tràfic permet al transport urbà per a
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tenir la llibertat completa i així promou la correspondència en els punts de parada, així
facilitant la transferència de passatgers entre línies urbanes i metropolitanes75.
Tots els aspectes formals vinculats a les obres de re-estructuració subterrània o de infraesturctures viàries de L’Hospitalet estan única i exclusivament vinculats a la
funcionalitat. Es documenta una absència de grans segells o la cerca dels promotors
públics i privats en la configuració del sistema de comunicacions o en la configuració
dels espais subterranis de Granvia L’H i Plaça d'Europa. Creiem que en les fases inicials
de planificació i projecció dels espais que donaven cobertura logística van imperar en la
resolució final del projecte físic. Els agents encarregats de la constitució formal i valors
estètics van deure supeditar els interessos netament conceptuals als formals. Aquest fet
no desmereix l'esforç; tot el contrari. No es pot entendre la magnitud de les obres
arquitectòniques realitzades “sobre el sòl” sense entendre el que hi ha “sota el sòl”. El
repte funcional del projecte de Granvia L’H ha estat superat, sense embarco és necessari
deixar caure la pregunta serà el seu impacte visual i icònic igualment valorat que el de la
superfície? La resposta sembla apuntar cap a la negació. El skyline tendeix gairebé
sempre ha imposar-se sobre el underground.

Integració de la xarxa general de transports i la nova estació de ferrocarils a L’Hospitalet.

7.La progresiva execució del projecte: del solar a l’edifici.
El projecte de transformació del teixit urbà de L’Hospitalet va afrontar la renovació
estètica de forma decisiva en la fase en la qual el solar o terreny –ben definit i
caracteritzat- es va articular amb la densa xarxa de carrers, avingudes, túnels subterranis
i altres artèries de comunicació. Durant la fase de progressiva consolidació del Consorci
així com dels diferents agents i promotors públics i privats, es va començar a
materialitzar la necessitat d'atorgar a la lectura vertical dels edificis i espais, una
personalitat pròpia. Si la gran transformació urbana era el símbol de la nova realitat,
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aquesta nova realitat havia de materialitzar-se i els trets físics dels espais i construccions
havien d'assimilar un rol identitari propi. Com hem exposat en el capítol anterior, des
del principi va imperar o va condicionar al projecte estètic el funcional i estratègic, però
tots dos estaven íntimament relacionats en la fase de construcció dels edificis: forma i
funció devien complementar-se però la forma devia tenir un “valor afegit”. Aquest valor
afegit dels edificis serà, sense cap dubte, el que revista d'un prestigi internacional a la
transformació local o municipal de l'espai o districte econòmic de L’Hospitalet76.
La idea inicial del pla urbà per a Plaça d'Europa (Granvia L’H) era desenvolupar un
projecte coherentment i amb precisió. Si aquesta idea fos seguida a la seva conclusió
lògica, en un projecte d'urbanització comprensiva, tota la terra - tant privada com a
pública- dins d'aquesta àrea delimitada, devia ser ocupada per edificis integrats (i segons
la nostra opinió interrelacionades) en el terreny total com l'espai obert intencionat pel
plaure pel públic77. La naturalesa positiva de les respostes al projecte, inspirades per la
voluntad de cooperació entre els diferents agents o actors (les institucions públiques i
aquells responsables d'assegurar el resultat final de carácter privades), va animar a les
organitzacions cooperatives i entitats no lucratives a participar en aquesta empresa per
oferint l'espai vital en edificis magnífics residencials en preus econòmics. Com indica
Roger i Casamanda es tractava d’un assoliment lloable, considerant els recursos limitats
disponibles a aquestes entitats després del reconciliar les declaracions financeres
d'esquemes d'allotjament subvencionats78.
La primera oferta pública va ser realitzada l’any 2004, per als espais situats a l'entrada
de la nova Fira. Com conseqüència d’aquesta oferta pública es va plantejar la necessitat
d’un nou disseny del pavelló. Aquest diseny devia de tenir els elements únics i
representatitus propis del símbol de renovació urbana d’aquest sector de la ciutat, entre
els que es localitzaríen el pavelló Fira i les dues torres localitzades en Plaça d’Europa79.
El projecte de diseny guanyador en aquesta oferta pública va ser l’arquitecte Toyo Ito 80.
La nova fira de mostres de Granvia estava disenyat per a simbolitzar l'entrada de tot el
complexe de Granvia. El gran pavelló es localitza en la unió del carrer Ciències amb
Juan Carlos I i l'Avinguda, aquest projecte va incloure la construcció d'un hotel amb
l’Avinguida Juan Carlos I, amb una superficie de sòl de 23.000 m² i un edifici d'oficines
amb una superfície de sòl 30.000 m². Tots dos edificis van ser dissenyats per Toyo Ito
amb una base única i espaiosa sobre la planta baixa, amb una superfície total de 53.000
m². Les torres (o gratacels) tenen l'altura máxima permesa de 117 m. i són,
incuestionablement, el principal punt referencial visual de tot el conjunt arquitectònic.
El projecte va obtenir una llicència de construcció municipal en 2006 i el grup,
promogut va completar el treball en l’any 2009. L’any 2005, la Companyia COMAPA,
posseïdor del títol de Paquet 16, va iniciar el procés de construcción de 7800 m²
d’extensió. L'edifici, disenyat per els arquitectes Tusquets, Díaz i associats per a crear
l'oficina central corporativa per al seu grup. La construcció va començar en 2007, sent
el primer treball per a ser acabat en Plaça d'Europa81.
Al març de 2004, Fadesa Immobiliària ofertava el Paquet 4 amb un equip de projecte
format pels arquitectes Alonso i Balaguer i per a Paquet 5 amb l'oferta inicial presentada
76

Roca, J.; Clusa, J.; Marmolejo, C. 2002.
Roger i Casamanda 2001: 118.
78
Roger i Casamanda 2001: 121.
79
Nogués, A.; Ferrándiz, J.; Ferrer, J. 2001: 37-47.
80
Roger i Casamanda 2001: 132.
81
Roger i Casamanda 2001: 132-133.
77

23

per Heli Pinyó i Nicanor García. Sobre les parcel·les adquirides es van dissenyar dos
edifici amb el mateix perfil però amb vocació conceptual diverses, presentacions i
tractaments. Tots dos treballs, ara acabats, van ser començats en l’any 2006. El complex
arquitectònic que consisteix en una construcció baixa contínua, serveix com una
referència per a determinar la proximitat i orienta a transeünts que creuen el quadrat en
qualsevol direcció. Com indica Roger i Casamanda, des del punt de vista de subdivisió
espacial, aquest complex és la suma de vuit parts amb títols diferents 82. L'equip de
Viaplana va ser designat crear un projecte de construcció complex i avançat sobre set
d'aquestes parts. Segons el projecte la construcció seria completada sobre el costat del
sud del Granvia L’H corresponent al Paquet 6, amb 4500m² de superfície de sòl. Els
treballs promocionats per Layetana S.A. es van desenvolupar per l'equip d’ArandaPigem-Vilalta arquitectectes83. El complex núm. 13 de Plaça d’Europa, al costat del
Granvia, es va establir la construcción d’un complexer hoteler, dissenyat pels
arquitectes Jean Nouvel i Ribas i desenvolupat per l’empresa Hotels Caralonia. L'hotel
té una superfície de sòl 17.000 m². La construcción de l’hotel va ser completada en un
temps record, finalitzada l’any 2008.
L’anomenada Torre 15, disenyada per Rafael Moneo i Lluite Marcial, és un edifici
interessant a causa del tractament del seu volum, que és entès com un objecte aïllat i
obert que crea, per la composició de la façana i materials, una síntesi poderosa entre la
presència i verticalitat. Aquest edifici té una funcionalitat orientalitzada per oficines de
l’empresa corporativa Laboratoris Puig. L’anomenada Torre 3, propietat de Repsol,
encara està en fase de projecció i ejecució de la seva construcción. Aquest edifici té un
àrea de 8200 m². Aquest projecte és el treball dels arquitectes Tomás Domínquez i Juan
Carlos Martín. La Torre 14, que és un edifici d'oficines dissenyat pel Patxi Pispat
l'equip, encara està en fase de construcció84 .
En una directiva adicional al projecte es va procurar usar la millor construcció de
qualitat en l'arquitectura i afegir el valor per l'ocupació de noves tecnologies. Per a posar
en pràctica aquestes directives, es va demanar ofertes successives dirigides cap al
màrqueting del disponible. Posteriorment es va establir un mecanisme de notació pel
qual les ofertes arquitectòniques estaven en el mateix nivell al valor financer de l'oferta.
La introducció d'aquest paràmetre va contribuir a la deflació dels preus de vendes per a
cada part, com van forçar al licitador a assumir les majors despeses associades amb la
construcció d'un sol edifici85.
En una visió sintètica, resumida i selectiva dels processos d'execució del projecte de
renovació urbana veiem com sota un mateix paraigua unitari s'identifiquen diversos
projectes. La paraula clau per entedre l'execució de transformació estètica de l'espai
urbà de Granvia L’H és “heterogeneïtat”. No es tracta d'una heterogeneïtat estètica
buscada o planificada, es tracta d'una heterogeneïtat derivada de la pròpia dinàmica dels
processos constructius. Com veurem en els següents capítols els diferents promotors i
agents constructius van posar en mans de diferents arquitectes i dissenyadors la
responsabilitat de dirigir i concertar la nova imatge de L’Hospitalet. El símbol econòmic
i de renovació urbana donava pas a un símbol estètic o iconogràfic que havia de ser
recognoscible. L'èxit de l'aposta ja ha estat relativament rendibilitzat; edificis com el
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Hesperia Tower o els dos gratacels projectats per Toyo Ito constitueixen, sense cap
dubte, dues icones recognoscibles de la monumental transformació del teixit urbà dut a
terme en L’Hospitalet. Es tracta d'elements recognoscibles pel gran públic, els mitjans
de comunicació i emblema de les institucions i agents promotores del canvi. No obstant
això cal assenyalar que en la fase de concreció i delimitació dels solars i terrenys
edificables, quan es va començar a gestar el nou llenguatge urbà.
Les diferents parcel·les susceptibles de ser edificades, els diferents promotors i
naturalment els seus dissenyadors van començar a planificar, de forma independent però
supeditada a les necessitats del projecte principal, aquest nou llenguatge urbà.
L'heterogeneïtat de les propostes no restava valor afegit al projecte iconogràfic del
skyline de L’Hospitalet; tot el contrari. La intervenció dels diferents actors econòmics i
conceptuals del nou llenguatge urbà anava a atorgar al conjunt d'una riquesa estètica i
formal l'impacte social de la qual encara està per valorar. No obstant això volem
ressaltar l'èxit d'algunes d'aquestes propostes. És el cas del triomf que va significar per a
l'Hotel Porta Fira del Premi Pritzker de Arquitectura 2013. Aquest premi va reconèixer
com el millor gratacel del món a l'Hotel Porta Fira de Barcelona, pel seu "exquisitez
estètica i la integració urbanística de l'edifici barceloní"86, en una convocatòria en la
qual es va imposar a l'edifici més alt del planeta, el Burj Khalifa de Dubai. Amb 26
pisos i 113 metres d'altura, la façana de la torre disenyada per Toyo Ito està formada per
tubs d'alumini que recorren la cara exterior del tancament com a línies contínues des del
sòl fins a la coronació, acompanyant la complexa geometria de la torre que creix, es
contorsiona i augmenta de grandària a mesura que s'eleva.
L'anècdota del premi resulta un reconeixement internacional al projecte urbà de
L'Hospitalet de caràcter puntual. Resulta evident que la signatura d'un prestigiós
arquitecte com és Toyo Ito va ser determinant per a l'esment d'honor. No obstant això el
projecte de transformació urbana de tot el districte econòmic integra una realitat
competencial molt més complexa, o -dit d'una altra manera- heterogènia87. En els
següents capítols veurem com de la suma de "les parts" podem caracteritzar "el tot":
diferents agents constructius, promotors, arquitectes, dissenyadors, estudis
d'arquitectura... a la planificació inicial i la fase de desenvolupament material de
construcció d'infraestructures es complementa ara la formació d'un llenguatge estètic de
caràcter urbà propi.

8.Els constructors del nou llenguatge estètic: agents polítics i econòmics.
L'arribada de la democràcia va canviar el rol dels actors polítics en la configuració de la
realitat material de la fisonomia urbana de L’Hospitalet. El boom urbanístic iniciat en la
segona meitat de la dècada dels 90 així com la necessitat d'articular i rendibilitzar l'espai
urbà de L’Hospitalet amb el seu entorn metropolità, van ser les causes directes de la
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necessitat de transformar el districte L’H88. Sense els agents polítics i econòmics la
nova realitat estètica del skyline no hagués estat possible. Sovint el seu treball i esforços
queden relegats a un segon pla, a favor d'arquitectes i dissenyadors; no obstant això
després dels centenars d'informes, propostes, projectes i dissenys econòmic-urbans,
s'amaga l'estructura basi, l'esquelet, del projecte de renovació estètic-simbòlica de
l'espai urbà. Efectivament amb la restauració del Generalitat i la pujada d'autoritats
urbanes (de carácter municipal), la ciutat de l’Hospitalet (administrada pels governs
municipals) va adoptar un discurs més participatiu i transparent89. El nou lideratge
polític del país i la generació de regidors, alcaldes i societats civils en L’Hospitalet (en
el contexte de reconstrucció nacional i institucional) va realçar la metodologia emprada
en l'urbanisme i va permetre una altra vegada per a la incorporació de totes les varietats
d'espais per a l'ocupació pública, incloent parcs i avingudes90. El plaure d'aquests espais
va proporcionar al sistema o xarxa de ciutats catalanes una nova dimensió ideológica i
evidentement material i simbólica. Les noves iniciatives, així doncs, estaven propiciades
per la voluntat de representar les diferents necessitats, però també per ser símbol de la
nova realitat democràtica.
Amb aquesta vocació (i seguint aquests precedents) podem identificar i caracteritzar el
procés que va començar en el segle XIX de formació de l’espai urbà. A mitjans del
segle XX i durant les dècades dels anys 60-80 es va acelerar. La ciutat de l’Hospitalet
prompte va ser transformada en un centre de modernitat. En aquest procés va invertir les
forçes privades que tenien el monopoli sobre la terra, el sól edificable. Però amb
l’arrivada de la democracia, una proporció significativa de terrè urbà lliure d'edificis ara
estava sent manejada pel públic91. Segons la nostra opinió aquest canvi ideològic resulta
fonamental per les transformacions i/o noves orientacions en les polítiques i iniciatives
de l’urbanisme (no tan sols a L’Hospitalet, també a totes les ciutats del territori
espanyol)92.
Roger i Casamanda ha subratllat la rellevevància capital del lideratge d’un projecte de
renovació urbana com és el de l’Hospitalet de Llobregat 93. És important que la direcció
de qualsevol projecte urbà tingui un lideratge que orienti el desenvolupament del
projecte i verificant els seus objectius. Aquest procés ha de ser controlat del principi
mateix, quan la planificació especifica idees que, pels mecanismes corresponents
reguladors, és transferida al domini públic, iniciant així el procés de debat i participació.
Per aquesta raó, l'administració responsable dels tercers va implicar, o entitats públiques
o privades, hauria d'analitzar la manera d'obtenir la terra i activament participar com el
titular dels drets i les obligacions dels planificadors94.
Qualsevol entitat pública o privada que es troba amb el repte de procés de
desenvolupament urbana ha de tenir uns objectius comuns que estan presents en les
mateixes àrees de renovació urbana; les seves actucions han de estar fixades per la
legislació. L'avanç de programes de renovació urbans requereix esforços i la
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disponibilitat del mitjà necessari de resoldre tots els tipus de casuística que troben
durant el procés de posada en pràctica de projecte fins a la seua culminació. En aquest
sentit, és necessari entendre i participar en l’orientació (material i simbólica) de pla. Es
podría plantejar que es tracta d’un procés lineal, mecànic que usa accions normals
administratives per a prosperar de la metodologia comuna així com la discreció i
mecanismes de treball rellevants a l'activitat econòmica o, més expressament, aquesta
orientació operacional. No obstant aixó un projecte de la maginitud de Granvia L’H i
Plaça d’Europa és tot menys lineal o mecànic. Retornant al símil o metáfora de les
matemàtiques: les variables de l’ecuació són nombroses i no sempre predecibles.
Tant l'estratègia i les operacions en àrees urbanes haurien de ser, per damunt de tot,
viables. Els seus objectius haurien de ser aconseguits i el contingut de la propietat
segurament no pot tenir resultats negatius en el que concerneix a la distribució de
responsabilitats i avantatges. En la fase de parcel·lació del projecte, quan les llistes van
ser incorporades, les tarifes de capital i els mètodes de distribució de la terra és
calculada, i la casuística que ha de ser vençuda és particularitza o es conceta el repte de
renovació de la fisonomía o formació del nou paisatge urbà95. En aquest sentit, aquestes
“variables” de l’ecuació tenen un director o responsable: l’Agència per al
Desenvolupament Urbà. El AUD (l'Agència per al Desenvolupament Urbà) va formular
un pla especial per l’estrategia planificava una amplària mínima de 96 m. per al nou
camí en el Granvia, que va ser aprovat al setembre de 2002. Al mateix temps, el nord i
les alineacions del sud de l'avinguda van ser identificats, definits i caracteritzats.
Localitzat més enllà de l'àrea de Plaça d'Europa, en la planificació anterior de cada
unitat es va determinar l'arranjament volumètric i la destinació dels terrens edificables;
corresponent a aquells davant de l’autopista C-31 i molts dels carrers transversals.
Similar a l'autopista, aquests carrers transversals tenien una funció auxiliar com els
col·lectors de la xarxa del carrer i l'adreça de tràfic local en els districtes de Santa
Eulàlia i Granvia Sud96.
En aquestes breus línies queda palesa el grau de complexitat dels actors polítics i
econòmics a l'hora de desenvolupar estratègies que fessin viable el projecte. No queda
cap dubte que sense la inter-actuació d'aquests actors, la seva voluntat infrangible així
com els mecanismes que van engegar, constitueixen els autèntics motors de la renovació
estètica de l'espai urbà97. Però aquest treball de “tutoria” en ocasions molt puntuals,
gairebé de forma indirecta, van condicionar o van delimitar els marcs o contextos
materials del nou llenguatge arquitectònic i estètic del districte econòmic del Granvia.
En els seus plans directors es delimiten les pautes, però no s'especifica cap recurs estètic
concret. Seguint la metàfora musical: el pentagrama, el ritme i l'harmonia estaven ja
plasmats; faltaven les notes musicals per configurar la melodia. Aquesta segona fase,
tan rellevant com l'anterior però ja de plena manifestació plàstica dels elements
integradors del nou skyline, dependria de la rajo creadora: els agents específicament
constituïts per a la labor i els dissenyadors i arquitectes contractats per aquests.
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9.La municipalitat i el Consorci de L’H: els motors de la gran transformació
estètica.
La magnitud de l'obra i la convergència de multitud d'interessos polítics i econòmics es
van plasmar en l'acció municipal i la creació del Consorci de L’H. La responsabilitat
última del projecte i els sub-projectes que havien de materialitzar-se en la renovació del
skyline i tot el llenguatge arquitectònic de Granvia L’H tenien un responsable: el
Consorci i en darrera instància l'Ajuntament98. El Consorci, com a instrument operatiu,
havia d'assegurar el progrés del projecte, la plasmació definitiva del qual havia de dotar
d'una nova imatge al districte econòmic. El progrés del projecte ha de ser assegurat des
d'un punt de vista polític. Es evident que les operacions de transformació urbanes
impliquen l'alteració del status quo establit i requereixen el coratge i dedicacions, tal i
com indica Roger i Casamanda. L’orientació política de projectes públics de la
iniciativa hauria d'anar més enllà del contingut de l'ordenança d'urbanisme i el
compliment dels aspectes reguladors més específics; aquesta orentació política, per altra
banda també hauria de requerir que els esforços per a l'acció concertada siguen presos
per avançar mesures informatives amb organitzacions i detalls que activament poden
estar oposats per veïnatges, l'economia local, serveis i altres grups que patiran l'impacte
del pla. La reunió d'aquestes exigències d’una forma equilibrada i convenient està en el
cor del pla per a la referència l'àrea de Granvia L’H. No obstant aixó, als districtes de
Gornal i Santa Eulàlia i Granvia Sud, s’ han requerit que la capacitat operacional tractés
amb les necessitats que han sorgit, que ha sigut quantificat i localitzat dins de la llista
d'execució de projecte99.
Segons la nostra opinió la gran figura d’execució del projecte Granvia L’H és el
Consorci100. Amb la creació del Consorci i l'aprovació dels seus estatuts al gener de
2002, que van establir la participació igual del Govern municipal de l'Hospitalet de
Llobregat, el Departament de Política Territorial i Treballs Públics amb el Institut
Català del Sòl la col·laboració institucional quedaba fixada i consolidada.
Amb aquesta institució, les contribucions inicials necessàries de mantenir la despesa
que és resultat d'aquest nou cos durant els dos primers anys va permetre el
desenvolupament del projecte d’una forma viable i controlada. En relació al
finançament del projecte, des del principi es va ser establir que el Consorci hauria
d'obtenir l'ingrés suficient per a permetre la dirección de les diferents iniciatives. Per
altra banda l’orientació responsable del pla tenia clar que el marc de millorara de
Granvia i Plaça d’Europa devia esdevenir un punt d’inflexió en la formació del teixit
urbà de l’Hospitalet, però també de Catalunya i Espanya. Dit d’atra manera: l’ambiciós
projecte de Granvia i Plaça d'Europa (amb els seus principis i objectius establits en els
estatuts del Consorci) tenien una vocació internacional. Des del començament, el
Consorci ha sigut un cos autònom de negoci que va ser instal·lat com una entitat amb
carácter propi de desenvolupament especial urbà dins dels paràmetres d'acció i el marc
de sector públic101. La reforma del Dret dels Contractes d'Administracions Públiques en
2002 va reforçar aquell concepte i tots els seus procediments. Per a la durada del
projecte, el programa econòmic-financer va ser establit quant a l'adreça econòmica i
l'administració de recurs i els estatuts es va orientar al voltant d’un marc automàtic
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definit. Aquest programa va ser distribuït i modulat per l'aprovació del pressupost anual
pel Consell General, que és també responsable de repassar els comptes anuals financers
una vegada que ells han sigut revisats per un cos independent. El Consorci, en definitiva
ha sigut confiat amb la promoció de la reforma del projecte i ha exercit la seua capacitat
d'aprofitar dels mecanismes legals disponibles a tots els agents de desenvolupament
comercial públics i privats102.
La reforma urbana confiada al Consorci, assegurava l’àrea de parcel·les -un factor clauperò també assegurava la viabilitat tècnica i econòmica d'una operació complexa, que
requereix recursos considerables per a la construcció d'infraestructura. També en el que
concerneix a la capacitat operacional per a arbitrar en certes situacions. Aquestes
gammes de capacitat són aplicades a la política de consulta amb les autoritats
responsables de la planificació urbana, l'aigua, el sanejament i el transport, fins a
intervencions, compartint opinions quant a l'execució dels impostos respectius que han
sigut assignats103. El Consorci va exercir la seua capacitat d'ampliar l'efecte de l'oferta
urbana a la qualitat arquitectònica en la seva propietat així com a aquells compartits
amb l'associació de Fira 2000. Aquesta associació, en el procés d'empaquetar de nou i
distribució de la terra edificable, estava d'acord amb a l’orientació conjunta de la
superfície de sòl corresponent a diferents parcel·les; per exemple les EIO 12 i EIO 13 de
Zona 1 de la reforma urbana, que tenia un volum i l'alçada que els va fer únics104.
De la mateixa manera, la Comissió d'Avaluació de Projectes, amb tècnics municipals
com a participants actius, va insistir que el desenvolupament d'edificis de sòl privat105.
Incuestionablemente, la situació de Plaça d'Europa i el projecte de Gravia, combinat
amb la configuració de la nova autopista C-31, va fer una contribució positiva als
interessos d'inversors. Ells van abraçar aquesta idea i activament van participar en el
desenvolupament d'edifici terciari i hotels en benefici de futurs usuaris. Aquest fet
representavas les oportunitats presentades per la posició privilegiada del nou paisatge
urbà (tant des del punt de vista material i funcional com estètic i formal). Aquest
complex procés va permetre desenvolupar les noves inversions en el transport públic106.
Durant aquest període, malgrat la força de poder adquisitiu, no es sabia que els preus es
desenvolupaven en un camí que caracteritza cada allotjament. Començant en 2006, no
obstant això, la terra incontrolada posa un preu sobre la inflació va trencar tots els límits
i amb severitat va interrompre l'economia, que va conduir fatal a la repetició de les
crisis principals cícliques oposades en 1973 i 1991107. Amb l'objectiu de finançar el
programa, va ser considerat que perquè el Consorci fos un cos sense finalitats de lucre,
l'ingrés total obtingut dels serveis oferits, la venda d'actiu, ingressos de comptes o un
altre ingrés (completament atribuïble als equilibris financers de l'entitat) hauria de
compensar arguments menys optimistes amb despeses completament fiables al final del
projecte. Aquestes despeses es refereixen a les inversions destinades a compres de terra,
l'ajuda tècnica per a projectes i treball, compensació, treballs de construcció, recursos
humans, serveis, taxes d'interès i impostos a la renda108.
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Així mateix, per un acord d'urbanisme amb el Consorci, els drets d'edifici corresponent
a les terres de l'entitat de Fira 2000 van ser assignats i incorporats en la reforma de l'àrea
1, que és localitzat en un paquet en la plaça. El projecte d'extensió del parc d'atraccions
va col·locar i redefinir l’espai en la intersecció de l’avinguda Juan Carlos i el carrer
Ciències amb una estructura única dissenyada per l'arquitecte Toyo Ito, que va dissenyar
i construït un edifici per a l'ocupació de carácter hoteler i altre per a oficines109. Per un
acord col·laboratiu signat pel govern municipal de l'Hospitalet de Llobregat i el Institut
Català del Sòl, el Consorci va adquirir totes les terres públicament posseïdes. Així,
l'administració va acabar per manejar la terra i les parcel·les corresponents a la reforma
urbana de l’anomenada àrea 1. Una superfície de sòl total de 179144 m² en les mans del
Consorci va resultar per a ser bastant per a seguir amb la contracció del treball i
començar la fase de comercialització d'aquesta superfície de sòl110. Però el pacte, pla o
projecte exclou la part de terra que és reservada per a la construcció d'allotjament
subvencionat, que en aquell temps, malgrat no ser una exigència obligatòria, va ser
posada al 20% de la superfície de sòl residencial inclosa en el pla de reforma111. El
Consorci, com administador principal, va desenvolupar aquest projecte en 2003, entrant
en vigor al juliol d'aquell any. En aquest momento es va establir que la propietat devia
ser registrada amb les responsabilitats dels seus propietaris. La valoració corresponent al
10 % de la terra per a l'ocupació urbana va ser posada en la càrrega per als sectors EIO
4 i 5, que van ser reservats per a la construcció de dos edificis per a l'allotjament
subvencionat. La resta de la terra que es va llicenciar com un sistema local del domini
públic va ser registrat en nom del Govern municipal de l'Hospitalet de Llobregat.
Resumint, amb l'orientació d'urbanisme del projecte en les àrees demarcades, el
Consorci va obtenir els drets corresponent a aquells d'un posseïdor del títol de propietat,
i el Consorci (com l'administració d'interpretació) va ser proveït de la superfície de sòl
de la totalitat de parcel·les edificables112. En aquest sentit, una vegada els processos
d'empaquetar i expropiació que correspon als dos projectes de millora urbans són
ultimats, el Consorci va obtenir una superfície de sòl total de 206000 m² distribuït entre
diverses ocupacions del pla113.
Així, com podem veure, el Consorci va obtenir una total capacitat per a actuar com un
agent d'urbanisme. Nosaltres en aquesta figura institucional identifiquem l’autèntic
actor o agent de transformació urbana. De fet, a partir d’aquest moment el Consorci va
signar l'acord d'expropiació amb el Govern municipal de l'Hospitalet de Llobregat i el
Institut Català del Sòl, per la qual els vertaders drets es van fer disponibles. El Consorci
es va fer el promotor i el propietari de títol principal amb el marc legal, articulador amb
tercers i el principal agent actiu de la gran transformació urbana de Granvia L’H i Plaça
d’Europa. No obstant això serien altres institucions, empreses de servei, entitats de
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crèdit o altres promotors i propietaris els agents amb qui compartirien la responsabilitat
o viabilitat del projecte114.
Una vegada que la viabilitat del pla i la capacitat del Consorci per a actuar havia sigut
establida, una llista va ser incorporada en el projecte que detalla diverses línies d'acció
per a assegurar la compatibilitat en tots els nivells operacionals. L'execució completa
dels elements fonamentals va ser garantida, com era la materialització d'una multitud de
detalls menys evidents però igualment essencials. Aquests eren a voltes els més difícils
per a dirigir-se en el projecte, com el moviment del C-31 subterrani, junts amb les seues
connexions; l'execució dels elements relacionats amb l'adreça d'aigua residencial i aigua
de pluja; la coordinació del programa de transport públic; la creació de la unió de la
línia de Generalitat de Catalunya Railways amb la línia de metro L9 115; i la urbanització
de tots els camins de la nova ciutat, tant per a la nova àrea Granvia com per a la resta
amb les seves connexions amb la xarxa de ciutat pre-existents116.

La planificació conjunta de tot el pla d'obres de renovació urbanística, com hem anat
veient fins ara, va anar altament complicada. Es podria dir que es tractava de repte sense
precedents en la història municipal de L'Hospitalet. Si fins ara havíem atès i incidit en
els valors estètics i formals de la nova planificació urbana des d'un punt de vista
horitzontal, sobre el plànol; una vegada consolidats els agents i promotors públics i
privats, repartida la terra, caracteritzada la xarxa de vials i comunicacions, així com
fitades les vies legals i econòmiques del desenvolupament, es va procedir a l'última fase
d'execució.
Tots els agents actius i elements de la planificació i projecció horitzontal del nou espai
urbà de la Granvia L’H estaven ja fixats. Sense entrar en els problemes i les dinàmiques
derivades de l'assimilació de parcel·les, la re-adaptació del sistema viari i la
potencialització d'espais de comunicació ja consolidats, com és el cas de l'autopista C13, de forma progressiva s'iniciaven les obres de construcció dels nous edificis. El
plànol de L’Hospitalet es transformava progressivament, però no de forma homogènia
per tota l'àrea o districte econòmic. Evidentment les obres no van començar totes al
mateix temps ni totes van acabar al mateix temps. El desfasament entre algunes
actuacions i unes altres va estar condicionat per la voluntat i l'accessibilitat de recursos
en el moment puntual de desenvolupament del projecte, és a dir entre l'any 2005 i
l'actualitat. Molts edificis encara avui estan acabant-se i d'altres tan sol han estat
projectats. Així doncs a l'hora d'iniciar les obres i plasmar els projectes dissenyats pels
arquitectes contractats, hem d'incidir que el panorama urbà de L’Hospiatalet és un
panorama esbiaixat, no complet. No obstant això sí és possible, a partir de la lectura en
vertical de les estructures ja edificades, establir uns paràmetres i caracteritzar unes
tendències formals i estètiques molt concretes. Però per conèixer l'edifici és necessari,
en primer lloc, conèixer els seus dissenyadors117.
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10.Disenyadors i arquitectes: la projecció material i els agents del nou llenguatge
arquitectònic.
Ni les institucions públiques ni les seves eines logístiques com el Consorci L’H,
responsables del projecte; ni les empreses privades o promotors dels fenòmens
d'edificació i consolidació del pla urbà, tenien com a objectiu tenir l'última paraula
sobre el nou disseny del llenguatge formal del skyline de L’Hospitalet. Aquesta tasca i
responsabilitat va ser delegada, com succeeix en les grans re-estructuracions urbanes
d'Espanya i el món, en arquitectes i estudis d'arquitectura de prestigi. El cas de Granvia
L’H aglutina diverses de les signatures més importants del món en arquitectura. El
Consorci, l'Ajuntament i les empreses privades contratants i responsables de les seves
parcel·les (ja definides) van posar la seva atenció en segells que garantissin la viabilitat
del projecte i revestissin de prestigi els nous edificis. Es tracta d'arquitectes com Toyo
Ito, Richard Rogers, Jean Nouvel, Albert i David Viaplana, Carlos Ferrater, Rafael
Moneo, Helio Piñón, Luís Alonso, Óscar Tusquets, Oriol Bohigas, Fermín Vázquez,
entre altres118.
La funció de l'arquitecte i dissenyador es projectava de forma monumental en Granvia
L’H: no solament calia construir un edifici, calia construir-ho sobre la base de les
orientacions del projecte general. Els usos i funcionalitats, la capacitat de l'espai
construït i la vocació transformadora de tot el districte del Granvia L’H van implicar des
d'un inici el consens d'aquests arquitectes i els seus estudis de treball119. Resulta
significativa l'aliança estratègica entre l'arquitecte espanyol Luis Alonso Calleja i
l'anglès Richard Rogers, o la de Toyo Ito amb Albert i David Viaplana. A continuació
descriurem les figures més cèlebres i rellevants, les seves trajectòries i tendències
plàstiques. Com veurem es tracta d'una heterogeneïtat d'arquitectes i dissenyadors els
treballs dels quals devien entrar en comunió en la formació i consolidació del nou
skyline de la ciutat de L'Hospitalet. En conèixer els seus "segells" d'identitat es defineix
la identitat dels edificis que van projectar en la plasmació del nou llenguatge estètic
urbà.
El gran dissenyador de Plaça d'Europa és, sense cap dubte, Toyo Ito (Fira Barcelona,
Hotel Porta Fira, Torre Realia, projectes de connexió entre les dues torres…). Aquest
arquitecte va va néixer a Seül (Coreja) en 1941 durant el període d'intervenció japonesa
i es va graduar de la Universitat Nacional de Tòquio (Japó) en 1965. Va treballar durant
quatre anys en l'oficia de Kiyonori Kikutake Arquitectes i Associats per obrir més tard
la seva pròpia oficina anomenada Urbot (Urban Robot) en 1971, a Tòquio. En 1979,
l'estudi canvia el seu nom al de Toyo Ito & Associates Architects. Amb el canvi inicia
un període d'expansió i difusió internacional, que a part de tot tipus de guardons i
premis, li ha portat a realitzar projectes a tot el món. Ito és conegut per les concepcions
extremadament creatives que aplica als seus edificis, en els quals busca fondre els mons
físic i virtual. Entre altres premis ha rebut el de l'Institut d'Arquitectura de Japó per
Silver Hut, el Mainich pel Museu Municipal de Yatsushiro, el de l'Acadèmia d'Art de
Japó i el Mundial d'Arquitectura 2002 per la Mediateca de Sendai. Entre les seves
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realitzacions a Japó destaquen la casa Aluminum de Kanagawa (1971); la casa White O
en Nakano, Tòquio (1976); el Museu Municipal de Shimosuwa, en Nagano (1993);
l'Auditori de Nagaoka, en Niigata (1996); l'Ajuntament de Notsuharu, Oita (1998); el T
Hall, en Taisha, Shimane (1999); el Parc Agrícola de Oita (2000), la Mediateca de
Sendai, en Miyagi (2002); el pavelló per la Expo 2000, a Hannover; el pavelló Brugge
2002, Brugge; i el pavelló Serpentine Gallery, Londres (2002)120. Toyo Ito és autor d'un
llibre, Forces of Nature, publicat per Princeton Architectural Press, on assenyala que
actualment l'arquitectura és valorada per la seva originalitat. Com a resultat, els temes
més importants −el per què un edifici es construeix i para qui− s'obliden. Una zona de
desastre on s'ha perdut tot, ens lliura una oportunitat per adoptar una mirada diferent,
una mirada fresca al que l'arquitectura realment és”121.
Com veurem més endavant els valors estètics promulgats per Toyo Ito, en els quals té
un paper determinant la naturalesa, són els elements més identificables del complex de
les dues torres de Plaça d'Europa. Especialment rellevant és l'edifici d'oficines Torre
Porta Fira. Per a Toyo Ito el repte d'executar una sèrie d'estructures arquitectòniques
independents però que havien d'estar coordinades i articulades formal i funcionalment
troba en Plaça d'Europa un dels màxims exponents en els seus últims treballs. No
podem obviar la rellevància i reconeixement internacional del projecte, valorat com un
dels més importants dels últims anys i que va guanyar el prestigiós premi Pritzker l'any
2013. Si la naturalesa es converteix en la gran metàfora a imitar de Toyo Ito –valor
estètic-conceptual que li ha valgut a l’arquitecte comparacions amb Gaudí- el segon
gran agent formal de les seves construccions, igualment recognoscibles en Plaça
d'Europa, és el joc o interacció entre el físic i el visual. És precisament en la construcció
de visuals o visualitats de Toyo Ito entre les seves dues torres, on reconeixem en els
mitjans audiovisuals o en la psique col·lectiva el gran referent simbòlic de la renovació
de Granvia L’H.
Juntament amb Toyo Ito el segell de prestigi internacional ho aporta la figura de
Richard Rogers. El treball d'aquest arquitecte en el Hesperia Tower, constitueix sense
cap dubte un altre dels elements més definitoris i característics del nou skyline de
L’Hospitalet. L'edifici coronat amb la plataforma circular-ovalada, sobrenomenat
afectuosament “l'ovni” per la població local, és un dels més cridaners i innovadors del
nou paisatge urbà. La seva configuració arquitectònica i estètica, evidentment, va
íntimament lligada als interessos i motivacions de l'arquitecte. Richard Rogers
(Florència, 23 de juliol de 1933) és un arquitecte italià nacionalitzat britànic nascut en el
si d'una família italiana. Es va traslladar a Londres on va estudiar en la Architectural
Association. Posteriorment es graduaria a la Universitat de Yale en 1962. Precisament
en Yale coneixeria a Norman Foster, amb qui s'associaria a la seva volta a Londres. Allí
van formar Team 4, al costat de les seves respectives esposes La seva Rogers i Wendy
Cheesman. Els seus dissenys d'alta tecnologia aviat els van atorgar gran reputació.
Terminada la Terminal 4 de l'aeroport de Barajas en 1967 el grup se separaria. Rogers
es va associar llavors amb l'italià Renzo Piano, amb qui construiria el famós i polèmic
Centre Georges Pompidou en 1971. En aquest edifici, l'estructura i les instal·lacions
discorrien per l'exterior, deixant completament diàfans els espais interiors. Actualment,
és el director per a l'arquitectura i l'urbanisme del Greater London Authority. Milita
activament en el partit laborista britànic. En el 2007 va rebre el prestigiós Premi
Pritzker. Entre les seves obres més important podem destacar La Casa Rogers,
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a Wimbledon Regne Unit (1967), el centre PATS a Cambridge també al Regne Unit
(1975), els edificis de la Terminal 4 de l’aeroport de Barajas a Madrid (2005) amb el
qual va guanyar el prestigiós premi Stirling 2006 i més recentment el projecte del World
Trade Center Tower 3 que pretén la construcción d’un complexe arquitectònic al mateix
espai on hi havia les Torres Bessones.
L'univers de Richard Rogers és recognoscible en l’edifici Hesperia Tower, on trobem
termes com a ecològic, llegible, transparent, lleuger, urbà, públic o sistema. En els seus
més de quaranta anys de treball de l'arquitecte britànic considerat com un gran
humanista. Per a Rogers els arquitectes han de concebre l'edifici com un “diagrama
espacial evolutiu”. Pensat com superestructura d'acer i vidre, una de les prioritats més
importants va ser dotar-ho de la major mobilitat funcional possible, per a això van
alliberar l'espai interior de conductes tècnics i òrgans de circulació (escales, ascensors,
etc.), que són exteriors i es diferencien per colors: blau per a l'aire (climatització), verd
per als fluids (circuits d'aigua), groc per als revestiments elèctrics, i vermell per a les
comunicacions (ascensors) i la seguretat (bombes contra incendis); tots ells elements
que identifiquem a l’Hesperia Tower. Mitjançant l'ús de nous materials i tècniques
innovadores, construeix estructures lleugeres, transparents i respectuoses amb l'entorn
que resulten fàcils de comprendre i utilitzar. La implicació de Richard Rogers en un nou
projecte de ciutat queda recalcada per les seves pròpies paraules: “Jo he treballat sempre
en grans ciutats; en general hem passat del 10 al 60% de la població que viu en ciutats
perquè és on estan els llocs de treball i les relacions socials, els amics i les famílies. En
aquesta definició de ciutat compacta s'inclou la construcció vertical en contraposició a
l'horitzontal"122. De nou ens trobem amb la dualitat entre horitzontalitat i verticalitat;
dues realitats que no han de contraposar-se en una lectura estètica dels nous conceptes
de paisatges urbans, sinó que han de complementar-se. En el cas del Hesperia Tower, la
rellevància de la verticalitat ve donada per la seva lectura estètica, en la qual podem
reconèixer elements singulars molt simbòlics (el restaurant-ovni és possiblement el més
significatiu). Les paraules de Rogers són, en aquest sentit, aclaridores: "En general, el
model de ciutat europea és més vertical, més ecològica que la ciutat americana, que
tendeix a ser horitzontal. A Los Angeles és necessari tenir cotxe tret que es visqui en un
gueto molt pobre. Si l'opció són cotxes o ascensors, els ascensors són millors. Per a
oficines, està comprovat que els edificis verticals són més eficients", explica l'urbanista
llançant una endevinalla recurrent en el seu discurs: "Quin és la ciutat més densa
d'Europa?" Barcelona, es contesta a si mateix. "Està molt bé planificada"123, afegeix.
La tríada capitolina d'arquitectes internacionals es tanca amb Jean Nouvel, responsable
de l’Hotel Catalonia. Aquest disenyador francès va nèixer en Fumel, França (1945), i va
estudiar arquitectura i disseny a l'escola de Belles arts de París. Des que va iniciar la
seva labor com a arquitecte, Nouvel ha treballat intensament per crear el seu propi
llenguatge arquitectònic, lluny dels estils del modernisme i post-modernisme. Rebutja
les directrius establertes per li Corbusier, que han influït a tants arquitectes, i es planteja
cada nou projecte sense cap idea preconcebuda. D'aquesta manera, els seus edificis
difereixen notablement l'u de l'altre, si bé existeix un comú denominador entre tots ells,
que és la transparència, així com la llum i les ombres. També li dóna gran importància
al fet que els seus edificis s'integrin de forma harmoniosa en l'entorn, com és l’Hotel
Catalonia de L’Hospitalet. Nouvel ha guanyat nombrosos premis d'arquitectura i
disseny, i ha rebut diverses distincions pel seu treball. En 1980 se li concedeix la
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Medalla de Plata de la Académie d´Architecture. En 1983 va ser nomenat doctor
honoris causa per la Universitat de Buenos Aires. En 1987 va rebre el Grand Prix
d'Architecture" pel conjunt de la seva obra i la "Equerre d'Argent" pels seus dissenys
minimalistes de mobles. La seva obra ha estat exposada en diferents museu
internacionals com el Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia, el Museu d'Art
Modern Exposeum o el Centre d'Art i de Cultura Pompidou de París. L'any 2005 va
rebre el Premi de la Fundació Wolf de les Arts de Jerusalem. Les façanes dissenyades
per Nouvel consten d'elements quadrats, construïts en metall i vidre. En el centre de
cada quadrat es troba un diafragma que s'obre i tanca automàticament segons la
intensitat de la llum natural de l'exterior. Amb això Nouvel aconsegueix mantenir la
il·luminació interior en un nivell pràcticament constant. Al mateix temps es projecten
cap a l'interior les formes d'aquests diafragmes, que recorden ornaments àrabs, i que
confereixen als espais interiors un ambient de gran originalitat; elements que
reconeixem en la consitució visual i plàstica de l’Hotel Catalonia.
La plaça d'Europa és una actuació planejada pels arquitectes Albert i David Viaplana
que funciona com a centre del districte econòmic Granvia L’Hospitalet i que està
íntimament relacionada amb la transformació de l'avinguda Granvia de L’Hospitalet. El
desenvolupament correspon al Consorci per a la Reforma de la Granvia, format per
l'Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya, però l’autoria plàstica i
constitució espacial de la lectura horitzontal de la plaça és mèrit d’Albert i David
Viaplana. Recordem, no obstant això, la col·laboració amb l’arquitecte Toyo Ito,
sobretot en la configuración dels edificis de les Torres Porta Fira i Realia, així com en
les ampliacions de Fira Barcelona. Albert Viaplana és un arquitecte espanyol124. Es va
graduar en la ETSAB en 1966, on exerceix com a professor des de 1978. Ha publicat en
revistes i llibres tan importants com El Croquis, obres seves com la Plaça de l'Estació de
Sants (Barcelona) han estat assenyalades com a precursores del Deconstructivismo. Ha
estat soci en importants estudis d'arquitectura, primer en col·laboració amb Heli Pinyó i
després amb David Viaplana; amb aquest segon es va dur a terme el projecte de Plaça
d’Europa a L’Hospitalet.
L’estudi dels Viaplana i associats han estat descrits com a minimalistes i moderns,
aplicant de forma racional i harmònica els trets regionals tradicionals; com veiem
exemplificada en la configuración de Plaça d’Europa de Granvia L’H. Una fita
important en la seva obra és la Plaça de l'Estació (1983), la renúncia de la qual a
l'evocació històrica i la deconstrucció dels seus elements de manera atòpica i ahistórica,
negant en certa manera la realitat històrica del lloc a favor de la fragmentació abstracta
dels seus elements conceptuals i tipològics es considera un dels començaments del
deconstructivisme. Es tracta d'una plaça dura (sense vegetació). No hi ha idea de lloc ni
de centralitat, sinó només de recorreguts, de pas en qualsevol adreça. Durament
criticada durant la seva construcció pels veïns, i qualificada de diverses maneres per la
crítica (deconstructivista, minimalista), s'ha pres des de la seva terminació com un dels
paradigmes de l'arquitectura espanyola de finals del segle XX. És una de les seves obres
més publicades, valorades i conegudes. Seguint aquestes màximes, Plaça d’Europa
entronca amb els elements més minimalistes, amb una clara supedició als elements
funcionals. Aquesta plaça és model d'una arquitectura que combina temes autòctons
amb influències foranes modernes mitjançant exploracions conceptuals, abstractes i
minimalistes, que no cauen en el pastiche. Aquests fonaments conceptuals i estètics,
formals i funcionals, els trobem en la configuración de Plaça d’Europa.
124
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A finals de l’any 1997 Heli Pinyó deixa l'oficina, donant l'exclusiva autoria de Viaplana.

Carlos Ferrater i Lambarri (Barcelona, 1944) és un arquitecte español que des de 1971
treballa en el seu estudi professional a Barcelona. En el 2006 constitueix la societat
Office of Architecture in Barcelona S.L. (OAB) amb Xavier Martí, Lucía Ferrater i
Borja Ferrater125. D'entre el seu immens historial de premis i esments, cal destacar que
ha rebut quatre premis FAD des de l'any 2000 i el Premi Ciutat de Barcelona en les
seves edicions de 1999 i 2008, i que ha estat finalista del Premi Mies van der Rohe en
dues ocasions. També ha estat convidat a exposar la seva obra, entre uns altres, en el
MOMA de Nova York i en el Crown Hall de la IIT de Chicago. I recentment ha estat
guardonat amb el Premi Nacional d'Arquitectura 2009, atorgat pel Ministeri d'Habitatge,
per la seva trajectòria i per esdevenir en referent per a diverses generacions d'arquitectes
dins i fora d'Espanya. Després de la primera experimentació geomètrica que va suposar
el jardí botànic, “les exploracions geomètriques han anat enriquint-se i passant del
plànol a l'espai, adquirint tridimensionalitat, i permetent no només la manipulació en
l'espai obert sinó l'experimentació d'espais intermedis interior-exterior fins a aconseguir
valor de profunditat, arribant a construir com un tot, paisatge, envolupants i espai
interior”. Para Carlos Ferrater “el treball de l'arquitecte estaria llavors en aquest
transcórrer de la geometria a l'espai”, demostrant una certa predilecció per aquells
procediments geomètrics que li permetin obtenir formes geomètriques complexes: “No
em refereixo a la geometria elemental de sòlids puros, caixes i volums sinó a aquella
altra que permet intervenir sobre la estereometría, treballar en les interseccions i en les
articulacions imaginant com actua en elles la llum”126. Carlos Ferrater no utilitza la
geometria només com a mitjà d'aproximació al lloc, al programa o a la forma, sinó que
la utilitza també per ordenar la llum a través de l'envolupant, ja sigui coberta o façana, i
construeix així l'espai. El seu interès per la llum és evident ja en la seva Tesi Doctoral
‘Obra Singular. Procés Continu’ (1987), on afirma que “el tractament de la llum podria
ser un d'aquests aspectes intangibles propis de la percepció, difícils d'enquadrar o
classificar, però que marquen i personalitzen l'obra d'un arquitecte”. Així ocorre en els
lucernaris de Saragossa, els estudis lumínics de la façana del projecte de l'Hotel de
Còrdova, els plecs de llum del Parc de les Ciències de Granada, el plànol doblement fet
fallida a nord del vestíbul de l'Hotel Rei Juan Carlos I, o el Roca Barcelona Gallery.
Aquestes obres, juntament amb moltes altres concebudes també des de 1989 fins avui,
constitueixen un període de temps que, per a Carlos Ferrater, ha estat el temps de la
Geometria.
Rafael Moneo és l’arquitecte de l’edifici en construcció de la Torre Puig o Torre
Catalunya Bank. José Rafael Moneo Vallés va néixer en Tudela (Espanya, 9 de maig de
1937). Obté el títol d'arquitecte a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid,
on es va graduar en 1961. Durant els seus estudis va col·laborar en diversos projectes
amb Francisco Javier Sáenz de Oiza (1956-1961). Va treballar a continuació durant els
anys 1961 i 1962 en el despatx de Jorn Utzon en Hellebaek (Dinamarca), l'autor del
famós edifici de l'òpera de Sídney. En 1985 va ser nomenat degà del Departament
d'Arquitectura de la Universitat Harvard. En 2001 gana el Premi Mies van der Rohe. En
2012 és guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts. Moneo diu buscar amb
la seva arquitectura la durabilitat i el diàleg amb l'evolució històrica, elements que es
poden identificar en la projecció de la Torre Catalunya Bank de L’Hospitalet. Segons
Moneo a l'arquitecte li correspon trobar en cada època els elements i models que la
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transformen per adaptar-la a les necessitats de les èpoques que transcorren. Moneo
segueix sent considerat per nombroses persones un dels grans arquitectes espanyols
contemporanis.
Com hem apuntat anteriorment, la col·laboració entre arquitectes estrangers i espanyols
es basa en una generació de sòlides aliances que permetin la viabilitat dels diferents
projectes. Est va ser el cas de l'Hotel Hesperia Tower, la construcció del qual va
comptar amb el segell del prestigiós arquitecte Richard Rogers i de l’espanyol Luis
Alfoso Calleja. Aquest segon és arquitecte, soci cofundador d'Estudi d'Arquitectura
Alonso, Balaguer, S.L.P. Fundat en 1978 per Luis Alonso i Sergio Balaguer, en
l'actualitat té la seva seu central a Barcelona, i oficines a Madrid, Llima i New York.
Més de 50 persones componen un equip multidisciplinari d'Arquitectura, planejament
urbanístic, disseny interior, disseny industrial i disseny gràfic. Entre els seus més
representatius projectes destaquen el gratacel Hesperia Tower a Barcelona, el Centre
Wellness O2 i el Centre Internacional de Medicina Avançada (CIM) a Barcelona, els
nous cellers de Protos en Peñafiel, l'antiga plaça de Toros de les Sorres reconvertida en
Centre Lúdic i Comercial a Barcelona o els 4 nous gratacels de la Plaça Europa de
l’Hospitalet

La Torre Copisa és obra de Óscar Tusquets (Barcelona, 1941). La figura de Óscar
Tusquets combina la faceta d’arquitecte amb disenyador. Va estudiar arquitectura a
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la seva ciutat natal. La seva carrera
professional s'inicia en el Studio Per, on coincideix amb Pep Bonet. Amb ell i amb Lluis
Closet, entre uns altres, funda en 1972 Bd, Edicions de Disseny. És autor d'algunes de
les més destacades peces de mobiliari dels anys 70, com la prestatgeria Hialina o el banc
Catalana. La seva cadira Gaulino, inspirada en Gaudí, li va valer el premi Nou Estil al
disseny espanyol en 1989. Com a arquitecte, ha dissenyat l'auditori Alfredo Kraus de
Las Palmas, la sala Mae West del Teatre-Museu Dalí o l'ampliació de la Facultat de
Medicina de Barcelona. A més, és el fundador, juntament amb la seva dona Beatriz de
Moura, de l'Editorial Tusquets.
Oriol Bohigas és l’autor de la Torre Blanca de Plaça d’Europa. Oriol Bohigas i
Guardiola (Barcelona,1925) és una figura molt coneguda a Barcelona, on ha treballat
per al sector públic i privat. En 1943 va ingressar a l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, on es va graduar en 1951. En 1961 obtindrà el títol de
Tècnic Diplomat en urbanista i en el 1963 el de Doctor Arquitecte. És professor de
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelonay en 1977 va ser nomenat el seu
Director, càrrec que va abandonar en 1980 per ser Delegat de l'àrea d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Barcelona fins a 1984. En aquell moment va ser designat conseller
d'Urbanisme de l'Ajuntament, des d'on treball en les grans obres projectades per a
Barcelona amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Finalment, en 1991, va ser triat
Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec que abandonaria en 1994.
Fermín Vázquez (Madrid, 1961) és arquitecte i urbanista espanyol llicenciat per l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM). Va fundar l'estudi b720 Fermín
Vázquez Arquitectes en 1997, del que és director des de llavors. b720 Fermín Vázquez
Arquitectes -fundat per Fermín Vázquez, Ana Bassat i Adriana Plasencia- compta amb
oficines a Barcelona, Madrid i Porto Alegri (Brasil). El nom, b720 Fermín Vázquez
Arquitectes, és fruit de l'aposta dels tres socis fundadors per una nomenclatura abstracta
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per definir l'arquitectura que l'estudi projecta. b720 és una manera de nomenar
l'arquitectura, d'entendre-la. En el sistema de codificació de matèries, el 720 correspon a
la disciplina arquitectònica; la b que ho acompanya completa el concepte de fer "bona
arquitectura". Durant els primers anys d'existència de b720, Fermín Vázquez va
col·laborar amb col·legues de gran prestigi internacional en obres dutes a terme a
Espanya. Es tractava de projectes desenvolupats sempre com a socis, involucrats a mig
fer i des del principi en cadascun d'ells. Així, destaquen projectes al costat de David
Chipperfield (Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat o l'Edifici
Copa Amèrica 2007 de València), amb Toyo Ito (Torres Porta Fira, Hotel Porta Fira i
Torre Realia BCN) del nou recinte firal de Barcelona) o els realitzats al costat de Jean
Nouvel (Torre Agbar, ampliació del Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia a
Madrid i el Parc del Poblenou de Barcelona).
Hem citat els arquitectes i dissenyadors més prestigiosos i segurament els més
recognoscibles. Les seves obres són encàrrecs, però encàrrecs marcades per un segell
personal inqüestionable. Les diferents tendències, concepcions visuals o plàstiques, i
fins i tot l'ús de materials, distingeixen la identitat dels arquitectes, però també la
identitat de la nova fisonomia del paisatge urbà de L’Hospitalet. Cadascun dels segells i
signatures ha anat aportant, aporta i aportarà elements diferents en la configuració del
skyline de la ciutat i de la seva nova àrea Granvia L’H. Cadascun dels edificis s'ajusta a
la personalitat i aglutina els elements propis dels arquitectes assignats, aportant al teixit
urbà recentment construït característiques identitàries ben definides i recognoscibles.
Una lectura vertical dels elements identitaris més característics del nou skyline de
L’Hospitalet planteja la necessitat d'entendre en conjunt la reforma del paisatge urbà
d'aquest sector de la ciutat. Una vegada assimilats els conjunts d'obres ja executades, el
símbol o representació de la materialitat del projecte estètic obliga a apropar el zoom a
les estructures més emblemàtiques; totes elles planificades i dissenyades pels
arquitectes anteriorment citats. En el següent bloc presentarem aquest nou skyline, ja
existent. Reiterem que molts dels edificis i sectors de Granvia L’H està en fase de
construcció, ja sigui propera o llunyana, i per tant descriure aquest skyline resulta, ara
com ara, descriure un paisatge urbà en contínua construcció.

11.Transformació i caracterització del skyline de Granvia L’H.
La silueta o la visió total o parcial de les estructures i edificis més alts (sobretot
gratacels) de Granvia estan íntimament relacionades amb els eixos en els quals
s'ordenen els carrers i les façanes dels edificis. Aquesta imatge és, en definitiva, la
imatge d'una transformació (no una transformació realitzada, sinó una transformació en
procés de construcció). La nova fisonomia de Granvia L'H s'ha de definir com l'horitzó
artificial creat per l'estructura total del districte, en la qual ja han intervingut arquitectes
i dissenyadors, promotors públics i privats i les més variades institucions. Aquest
panorama urbà és una bona representació de les capacitats totals de tota la ciutat, i en la
seva morfologia reconeixem l'esforç invertit en la seva construcció127.
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Mentre que a Barcelona la Gran Via desenvolupava la funció d’avinguda urbana
plenament integrada al municipi, a l’Hospitalet, just passada la plaça Cerdà, es
transformava en una via ràpida i suburbial que actuava com a barrera i provocava
externalitats negatives de tipus ambiental i social. L’objectiu de la transformació
d’aquesta via ha estat, precisament, fer compatibles ambdues funcions: la urbana i la
interurbana. És a dir, potenciar-la com a eix estratègic amb usos residencials, comercials
i terciaris –així com l’ús firal i el judicial– i mantenirla, al mateix temps, com a eix viari
bàsic de comunicació amb l’aeroport. Per això, calia establir noves solucions que
permetessin travessar-la a peu pla, cosa que s’ha aconseguit amb soterraments i
cobriments parcials. Entre els antecedents d’aquesta gran operació, cal esmentar la
remodelació de la plaça Cerdà de Barcelona –fins aleshores ocupada, en part, per
activitats marginals–, que va obrir la porta a una nova visió de la Gran Via al seu pas
per l’Hospitalet. Un altre antecedent, igualment rellevant, va ser el projecte d’obres de
l’avinguda del Carrilet i els carrers adjacents, que va solucionar la connexió amb
Barcelona128.
Granvia està alineat segons l’eix de les façanes del nord. El condicionant principal
d’aquesta alineació és la ciutat de Barcelona i la seva façana sud, que segueix la línia
dels edificis. Aquesta re-adaptació de l'espai disponible va condicionar també l’espai
per a vianants, que no és idèntic a banda i banda de l'avinguda. La posició i l'alineació
del nou vessant del perfil urbanístic són diferents del perfil costaner. Segons Roger i
Casamanda hi ha un fort grau d'interrelació entre espais que caminen i la ciutat
preexistent, i així els espais pre-existents que asseguren la continuïtat amb el districte de
Santa Eulàlia apareixen com una “nova sala urbana” que és aparentment exògena als
tipus d'establiments i construccions corresponents als vells parcel·laris. De fet, aquesta
re-adaptació permet per al veïnatge de Granvia que tingui l'oportunitat d'aparèixer i
coordinar la rotació corresponent d'alienació urbana de l'avinguda reconstruïda.
Es tracta d’una posició summament assolletjada i per tant atractiva per residents locals
com espais per a gaudir de les hores de dia; amb una amplària mínima tres de 13 m.
Aquest espai ha sigut dotat amb tres files d'arbres per a proporcionar la protecció bona
ombrívola durant el dia i l’estiu129. La façana de la platja, orientada cap al nord-est i
exposada al sol a la vesprada, manté la seua secció de 96 m. fins que alcança els edificis
del nucli històric de Granvia sud, davant de la Ciutat de la Justícia. En aquest punt, la
coberta de l'autopista genera un espai continu que controla entre el nord i el sud que és
essencial per a vincular la ciutat en el punt on la seua densitat visual i urbana és la
major. En aquest espai els edificis tenen una amplària ja consolidada de 75 m., fins que
abasta la Plaça de Cerdà. En total, el projecte procurava respondre a la necessitat de la
irrigació d'aquesta part particular de la ciutat, que fins ara ha mancat del
subministrament vital que el Granvia L’H ofereix. També ha fet possible la regulació
del tràfic local, ja que ofereix la possibilitat de complementar la continuïtat de la xarxa
secundària de carrers orientats de les muntanyes cap al mar. El flux de tràfic causat per
l'augment de l'activitat urbana creada sobre l'arribada dels nous edificis residencials,
hotels, tendes i noves instal·lacions monumentals (com aquelles del Fira i la Ciutat de la
Justícia) es va planificar en relació amb l’avinguda. El transport col·lectiu seria
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preferible per al sistema planificat del camí, com els camins han sigut proveïts d'un
rodatge de sendera exclusiu d'autobús ambdues adreces. Alguns camins també tenen
senderes per a la circulació lliure de vehicle, però sense l'aparcament de l'espai130.
Les seccions cobertes del nou Granvia afigen fins a un total de 780 m. i són dividides
entre els intercanvis entre els carrers d'Intents i Castelao; les lloses transversals del
districte de Granvia Sud, que suporta un dels costats de la Ciutat de la Justícia; Santa
Eulàlia davant del centre de compres i el carrer de Miguel Hernández davant del
districte de Gornal; i finalment els 330 m. de Plaça d'Europa, que és el centre del
projecte i la secció més llarga131. A més, dos seccions complementàries han sigut
construïts per a vehicles i vianants amb l'objectiu d'accés que es millora entre Santa
Eulàlia, Granvia Sud i Idelfons Cerdà a l’alçada de l'estació de metro. La construcció de
la nova secció longitudinal de l’autopista C-31 també ha conduït a la creació d'un bany
que ha d'absorbir l'aigua de pluja del nivell inferior de la ciutat i la seva xarxa de
drenatge. Amb l'objectiu de prevenir les inundacions de l'autopista subterrània, un
dipòsit ha sigut construït sota la calçada al punt més baix, en una elevació topogràfica
de 3 m. L'aigua de pluja flueix a través del C-31 entre Alhambra el Carrer i el districte
Gornal a causa de la diferencia de cotes.132.
La Nova Granvia L’H va neixer amb una visió que estava oberta i va apuntar a la
intervenció territorial; és a dir, projectava un projecte de renovació radical de l’espai
urbà. Els objectius abastats pel projecte van més enllà de la idea simple de generar un
espai públic com si tractant amb un objecte mecànic per aplicant una regla estàndard i
construint la part d'autopista subterrània i alguna cosa què és limitat amb la definició
d'una línia que separa l'espai comú de la terra de construcció. Aquest projecte s’integra
en l'entorn i, a un cert grau, espera resultats. Segons Roger i Casamanda aquests
resultats són “per a enfocar el contingut formal a favor de la idea de combinació amb
una nova ciutat i una imatge que venç els esdeveniments d'història recent urbana d'una
vegada per sempre”133.

12.Transformació i caracterització del skyline de Plaça d’Europa.
Els elements més identitaris, recognoscibles i simbòlics de la transformació del districte
econòmic de L’H els trobem reunits en Plaça d'Europa. En pàgines anteriors hem
subscrit els plantejaments esgrimits a favor d'una plaça que exercís de vestíbul principal
i element articulador de la Granvia L’H en la seva connexió amb la ciutat de Barcelona,
l'aeroport del Prat i el port marítim amb la zona Franca. Resulta evident que la situació
estratègica dels pavellons de Fira Barcelona i les torres projectades per Toyo Ito o la
Torre Blanca per citar alguns dels gratacels més emblemàtics, constitueixen l'epicentre
simbòlic i estètic de la radical transformació de l'espai urbà i el seu nou llenguatge
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arquitectònic134. Sense caure en reiteracions apuntarem diverses xifres que expliciten la
importància d'aquesta àrea urbana. L’àmbit de Plaça d’Europa és de 334.225m²; l’espai
públic ocupa el 71% de la superficie amb 237.500m²135. L’espai privat de la plaça ocupa
un 29% dels parcel·laris, amb 96.725m² totals136. Les parcel·les edificables són de
364.495m²st (1,1m²st/m²); amb ocupació residencial de 168.533 m2st, amb 1.685
viviendas i 337 de protección oficial. El sector terciari ocupa 195.962m²st; les seves
funcionalitats són comercial i oficines (156.277m²st) i hotels (39.685m²st)137. En
paraules de R.Roger i Casamada “el disseny de Plaça d'Europa és una expressió del
model urbà imaginat per a aquest territori. Els dissenyadors eren conscients que una
multitud de paràmetres que influeixen en aquest model va haver de ser sintetitzada per
aconseguir el sentit de la cohesió. El procés de disseny i edifici de Plaza ha estat un
viatge, el resultat final de qual només el temps pot explicar. Roman per ser determinat si
el nou desenvolupament té la capacitat per funcionalment integrar-se amb la tela
circumdant urbana, amb la qual cosa és assumit ser depenent”138.
En la projecció material de la Plaça d'Europa es va prioritzar la sèrie de paràmetres que
re-configurava la fisonomia urbana i arquitectònica d'aquest espai d'Hospitalet, però que
sobretot donava sortida a una sèrie de funcionalitats específiques variades i
heterogènies. L'enorme impacte arquitectònic o urbanístic, així doncs, ha d'entendre's
abans de res com una renovació en el disseny de les formes i funcions. Des dels orígens
de les obres de construcció fins a l'actualitat aquesta fisonomia o disseny urbà ha anat
desenvolupant-se i integrant-se en relació a les diferents parts ja edificades de forma
“procesual”, és a dir, constant. No seria oportú presentar una “fotografia fixa” de la
Plaça d'Europa o la Gran Via, ja que en realitat, encara avui dia tot aquest immens espai
urbà segueix desenvolupant-se. En un ajust urbà, la col·locació d’un plaça en el centre
d'un disseny de manera seductora emmarca l'espai per ser tractat i reconeix els seus
antecedents. Aquesta estratègia apareix ser un mètode de crear un espai enmig d'una
zona arquitectònicament assetjada (…) Usant mesures objectives i aproximacions
periòdiques, els dissenyadors han estat capaç de realitzar el potencial extraordinari del
joc de variables complicades en el desenvolupament de Plaça d'Europa. La planificació
d'aquesta intervenció arquitectònica ha volgut dir compartint l'experiència dels
planificadors qui, en altres vegades, també s'ha submergit en l'entorn urbà per assegurar
el seu desenvolupament social i econòmic. En aquest cas, treball també ha estat realitzat
per revivificar, per la renovació, aquelles àrees per les quals els seus recursos han estat
usats imprudentment malgrat els avantatges oferts per les seves posicions excel·lents
geogràfiques139. “Plaza d'Europa requereix aquesta classe de revitalització i procura ser
la font d'aquest canvi. Això és simbolitzat per la nova geometria del projecte, que té una
estructura flexible capaç de l'adaptació el punt a la naturalesa de l'edifici, un tret que
abans no va existir entre els districtes de Santa Eulàlia, Gornal i el Districte Econòmic,
que té La Fira en el centre”140.
Els esforços de l'equip encapçalat per Viaplana Arquitectes, estableix amb la claredat
absoluta les regles segons les quals aquest nou espai seria format. La seva idea era de
transformar l'espai que era l'objecte de renovació en una plaça. Ells van planificar
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construir els espais oberts que serien units a passos de vianants exteriors i jugarien del
dinamisme creat segons l'arranjament de l'edifici, que formen una doble el·lipse. En
aquest disseny, tot es fa una part de la plaça es fa el tret dominant arquitectònic”141. “En
els cossos davanters, verticals estableixen un model de solidesa i transparència, que
contrasta amb l'edifici curt, ampliat i una interrupció visual d'unitat. Tot això ofereix
diverses perspectives de vianants dels edificis en aquest àrea i de la seva marrada
immediata més enllà d'aquesta àrea142.
El concepte aconsegueix la unitat perfecta per incorporant les plantes baixes del futur
edifici. Aquests espais, si ells són en el públic o el domini privat, estan en el contacte
constant amb el públic que no construeix espais i sobretot localitzats lluny del tràfic de
carretera. La influència de Buonarroti afavoreix l'ajust d'igualitari i dóna títol a cada
posició a materials sobretot escollits que, a causa de les seves propietats minerals o als
tipus de paviment usat, discretament accentuar el direccionalment dels passos de
vianants. Al mateix temps, ells també proporcionen un contrast per a les textures més
simples, que, similar a aigües tranquil·les, han estat dipositats sobre la superfície per
animar activitats com el passeig o simplement ficant al llit a descansar . La plaça està
ben situada per fer-se un facilitador substancial de mobilitat a la ciutat. Ha estat
planificat i construït per acomodar la infraestructura de fundació. El metre té una parada
a la plaça, que ofereix una tercera dimensió de mobilitat a vianants, que poden usar
elements de comunicació verticals per tenir accés més a baix, nivells no tradicionals,
que són evidents en el punt on el paviment se separa i el refugi d'ofertes. La unió de
transport és dissenyada com un element subterrani, lineal il·luminat per la llum natural.
Això corre entre el nord i el sud sota l'espai obert i proporciona l'accés a les zones
dissenyades per a l'activitat econòmica o per a l'ocupació residencial143 .
El resultat formal d'aquest disseny supera el seu marc intern, l'ajust urbà de qual
solament ha estat descrit. La plaça és un lloc que comparteix la seva identitat amb un
altre, espais abans construïts, a saber els districtes en el seu veïnatge immediat.
L'organització interna de Plaça d'Europa ha generat una circulació convective entre
aquesta àrea i el districte. Això ha creat visuals i ha dissenyat les rutes que clarament
són apuntades al sosteniment d'un continu urbà. El pla així proporciona una gamma
d'avantatges pel seu tractament d'espai urbà públic, avantatges dissenyats per servir un
àrea molt més allà això designat en el pla de reforma .
La distribució espacial dels recursos i les funcions que ells haurien de realitzar accentua
el caràcter obert i l'esperit integrant del projecte, que participa en una competició no
declarada de cosmopolitanism a causa de la seva posició geogràfica i seqüencial en
relació amb altres espais oberts en el cor de la mateixa avinguda .
El teixit urbà que caracteritza la Plaça d'Europa podria definir-se com un “disseny
integral”. Disseny urbà, disseny arquitectònic i conjugació d'espais estètics que articula
edificis, carrers i la gran artería de la Gran Via. La identitat estètica, arquitectònica i
urbana de Plaça d'Europa és una “identitat nova”, però comparteix els seus trets propis
amb els barris i estructures arquitectòniques ja existents, amb l'Hospitalet construït
hereu del creixement urbà fruit del boom de la segona meitat del segle XX. El concepte
de “disseny integral” queda patent en la projecció del continu urbà.
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El projecte de reformar la Granvia L’H ha trobat múltiples complicacions que
obstrueixen el seu progrés, encara que per descomptat hagi gaudit del suport
institucional, col·lectiu i la comprensió144. Aquest suport és essencial en l'adreça del
futur símbol de la nova ciutat de l'Hospitalet i l'arquitectura i el paisatge urbà que
sorgirà d'aquest projecte. A partir del moment en el qual una modificació del Pla
General Metropolità va establir les directrius del projecte, el procés sencer s'han
beneficiat del concepte d'unitat amb el temps i l'espai. En el disseny impugnen de la
qual cosa l'oferta cap al Vilaplana jo l'equip de Associats va ser escollit, el disseny
victoriós era el que més clarament va interpretar l'esperit de la intervenció. Al mateix
temps, això també va generar un model realment únic arquitectònic que estava obert i
transcendental, capaç de sintetitzar amb els espais preexistents urbans que ho envolten,
intel·lectualment ambiciós i alliberar a les energies potencials creatives del grup i els
autors individuals que van contribuir dissenys per als edificis que formen la part de
l'equilibri del pla total145.
Una vegada, Albert i David Vilaplana van descriure el treball en els termes següents:
"Els detalls que acompanyen el projecte són importants. Cadascun és la part del
projecte. En cadascun d'aquests, la integritat del projecte hauria de ser descoberta: elles
són les vèrtebres per les quals el projecte podria ser reconstruït si això desaparegués.
Almenys esperem que això sigui així146. La magnitud de les torres de la Plaça Europa és
adecuada tant a una justa relació entre l'edificabilitat i la generació de sòl per a reserves
d'espais públics, com a una diagnosi de la potència de la demanda de localització
d'operadors i activitat residencial i econòmica147. Les altures dels edificis de la Plaça
Europa concorden amb l'escala mediterrànea del seu entorn i responen al caràcter
emblemàtic de l'actuació i la seva funcionalitat148.
S’ha plantejat que fins una desena d’hotels estan previstos ser edificats en tota l’àrea de
renovació urbana de Granvia L’H. Resulta evident que la situación equidistant del port i
l’aeroport així com la articulació de l’Hospitalet amb Barcelona facilitava la situación
estratègica d’un conjunt de nous hotels. En aquesta posición neurálgica de carácter
metropolità els arquitectes Toyo Ito, Jaean Nouvel i Richard Rogers van projectar
alguns dels actuals hotels més moderns d’Europa. el converteix en un punt neuràlgic de
l’àrea metropolitana. Aquests hotels, per altra fanda, defineixen el carácter del nou
skyline de la ciutat, com exemplifica el Porta Fira i l’Hotel Hesperia Tower són
paradigmàtics d’aquesta nova realitat urbana.
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Parcel·les de Plaça d’Europa abans de la construcción i la seva representació virtual.
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13.La continuació del teixit urbà: les àrees de Ciutat de Justicia i BioPol.
El districte econòmic, en la seva caracterització de Granvia L’H, no és l'únic espai en
fase de transformació de L’Hospitalet. La renovació del teixit urbà de la ciutat afecta a
dos centres “especialitzats” de primer ordre. Per les seves característiques hem preferit
no desenvolupar les accions i plans de transformació del llenguatge arquitectònic, però
estem obligats ha fer referència a l'existència de les àrees de Ciutat de Justícia i BioPol.
El desenvolupament del projecte de la Ciutat de la Justícia obeeix a la situació precària
dels 17 edificis judicials transferits per l’Estat a la Generalitat, ubicats a diverses zones
de la ciutat. El 1997, després de llargues negociacions, i com a conseqüència dels pactes
del Majestic, el Ministeri de Defensa va cedir finalment l’antiga caserna de Lepant a la
Generalitat, la qual va encarregar el projecte a l’arquitecte anglès David Chiperfield i
Fermín Vázquez. El canvi de govern de la Generalitat va comportar-hi diverses
modificacions: la reducció de la superfície destinada a jutjats i un canvi d’usos. Es
destina un sostre edificat de 112.650 m2 a serveis judicials i un de 34.500 m2 a usos
diversos (equipaments, residències, oficines i habitatges nous) que ajuden a rendibilitzar
l’operació. Actualment, l’edifici judicial està gairebé acabat i es preveu iniciar-hi el
trasllat el mes de maig de 2009. El projecte ha comportat una inversió d’uns 321
milions, que la Generalitat ha adjudicat a un grup de concessionaris aplegats en la
societat URBICSA a canvi d’un cànon anual i l’explotació de les oficines i
l’aparcament149.
D’altra banda, es preveu potenciar un pol biomèdic a partir de l’Hospital Universitari de
Bellvitge i l’Hospital Duran i Reynals, traslladar-hi diverses unitats docents de l’àrea
mèdica de la Universitat de Barcelona, crear laboratoris i centres d’investigació i,
finalment, construir una àrea empresarial de més de 200.000 m2 destinats,
principalment, a empreses de biotecnologia: el BiopoL’H, inscrit en el marc de
l’anomenada BioRegió de Catalunya. En l’àmbit institucional, el novembre del 2008 es
va constituir el consorci entre la Universitat de Barcelona, la Generalitat, la BioRegió de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per crear un laboratori de
seqüenciació genòmica que, en el futur, ha de ser la seu del Consorci Internacional del
Genoma del Càncer. També està previst que, d’aquí a tres anys, es construeixi un centre
d’R+D del CSIC i un laboratori de la farmacèutica Ferrer –que en conjunt ocuparan
40.000 m2– al costat de l’Hospital de Bellvitge. Una característica essencial de la
proposta de transformació és que no s’hi preveu cap localització expressa d’habitatges,
ja que, de fet, la zona és contigua al barri de Bellvitge, que aplega uns 26.000 habitants i
que amb aquesta operació guanyarà una façana urbana a la Gran Via, com a continuïtat
de les operacions iniciades amb el Parc de Bellvitge i la Porta del Llobregat150.
En la formació del nou skyline de L’Hospitalet els espais de Ciutat de Justícia i BioPol
hauran de quedar integrats en fases futures. Encara que el nostre treball s'ha centrat en
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l'espai constituït per Granvia L’H i sobretot Plaza d'Europa, cal assenyalar que el teixit
urbà de L’Hospitalet no està planificat per albergar “espais estancats” o “independents”,
i en el futur aquests dos importants centres, el de justícia i el metge, hauran de quedar
plenament integrats en un continu formal i funcional. Els marcs jurídics i legals, fins i
tot els promotors de la Ciutat de Justícia i el BioPol són diferents als de Granvia L’H.
Les funcionalitats i objectius estratègics definits per al gran centre de la justícia i la
medicina catalana, també responen a orientacions que no poden caracteritzar-se de la
mateixa forma que Granvia L’H. Constituirà un repte de futur veure el “encaix” en el
teixit urbà d'espais tan emblemàtics i rellevants en un mateix paisatge arquitectònic.

14.Els principals elements destacables del nou skyline de Plaça d’Europa.

En l'actualitat Plaza d'Europa presenta els principals trets característics de la seva
definició formal horitzontal i vertical. Sobre el plànol, des d'una perspectiva horitzontal,
s'han definit i fitat els espais estratègics orientats a les comunicacions i mitjans de
transport; també estan definits els solars susceptibles a ser edificats i s'han fixat tant els
trets físics i materials com el seu potencialització funcional. Des d'una perspectiva de
lectura vertical un gran nombre d'edificis i gratacels ja han estat construïts, convertint-se
alguns d'ells en referents internacionals de primer ordre (com són les dues torres
dissenyades per Toyo Ito), uns altres -malgrat tenir un paper simbòlic secundari, com
seria la Torre Blanca- formen part de la concentració de cossos verticals que presideixen
la ciutat. No obstant això, com hem anat a subratllant al llarg del text, les obres no estan
acabades. Queden encara nombrosos edificis per construir; raó per la qual el perfil urbà
en Plaça d'Europa, amb el seu propi llenguatge arquitectònic, encara és incomplet. Per
aquesta raó de la nostra anàlisi un primer plantejament és el de tenir en compte que
tenim una visió esbiaixada o retallada de la realitat. Una realitat estètica i formal que
s'anirà materialitzant a mesura que avancin les obres.
Dels vuit sectors de desenvolupament urbà del DEGVH, la plaça Europa és el més
complex i el de més envergadura, i constitueix el centre neuràlgic de tot el conjunt.
L’execució del projecte es va iniciar amb un disseny de l’arquitecte Albert Viaplana,
aprovat el 2001, que revalorava els territoris circumdants. Tot seguit es va crear un
consorci paritari entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal de gestionar tot el procés, executar les
obres i assegurar l’equilibri financer de l’operació, amb un cost inicial de 150 milions
d’euros, que s’havien de finançar amb les plusvàlues urbanístiques generades per la
venda dels terrenys un cop urbanitzats151. També ens hem de plantejar el repte de la
gestió de la cultura com a servei públic irrenunciable però al mateix temps com a
activitat que participa en una economia de mercat i sobretot en la formalització d’una
relació proactiva que reconegui el seu paper en la nova economía des de la perspectiva
de les indústries creatives i de la capacitat de dotar-les d’una governança integral pròpia.
No es tracta de mercantilitzar la cultura sinó d’humanitzar l’economia. Entesa
l’economia i la cultura d’una manera més transversal, com a motors de transformació i
innovació al servei de la cohesió i la convivència. Certament, cal una concepció més
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global del que entenem per cultura, que incorpora altres conceptes com educació,
formació, identitat, civisme, convivència, construcció d’una memòria col·lectiva
compartida o participació ciutadana. L’aposta per la cultura té un carácter trencador per
la seva no-obvietat i per la definició d’un projecte rotund en un marc com el
metropolità152.
La influència dels espais oberts de la Plaça d'Europa s'ha ampliat en diverses
orientacions, sobretot cap als districtes que ho atenen o estan en la comunicació amb el
nou espai urbà153. Aquests districtes parlen una llengua diferent en termes
d'arquitectura, però la seva pre-existencia constitueix part del diseny planificador urbà,
tant per als vianants com per a vehicles. La plaça també participa en el funcionament de
l'àrea que correspon a més transformació general de l'eix Granvia i adopta el model de
coexistència entre la infraestructura i l'edifici. Molts d'aquests l'edificis tenen els seus
orígens en projectes i programes que són independents de l'adreça del consorci154.
A causa de la seva grandària i presència, nosaltres hauríem de notar els centres grans
dedicats al comerç que és localitzat en el costat del sud de l'avinguda. La posició i la
qualitat de l'edifici localitzat sobre el costat del nord criden l'atenció a la seva
importància també. Aquesta extensió d'edificis facilita la continuïtat urbana per
permetent a un 96 m. l'àmplia extensió de la connexió Granvia entre Plaça d'Europa i
Plaça Cerdà. En el moviment progressiu, l'arquitectura del lloc va ser construïda usant
contribucions successives dels individus responsables dels edificis en cada punt sobre el
bloc, l'argument o el front del carrer. El nou lloc, una font de significat simbòlic i el
paisatge creat, formalment és establert per dispositius visuals basats en la complexitat
de relacions establertes proporcionals i pel coneixement que aquests són les fruites d'un
esforç col·lectiu que ha estat conduït en entorns polítics, institucionals, mediadors i
col·laboratius pels reveladors i el propietari de la terra155
La taxonomia de l'edifici representa la culminació del viatge intel·lectual a causa dels
càlculs acurats fets per a la seva classificació. L'objectiu d'aquests càlculs era
d'estimular l'art de construcció i aconseguir les dimensions imaginades en el moment de
la formulació dels projectes, que van especificar les regles de composició, les distàncies,
la proporció entre els aliments sòlids i els espais que els uneixen. L'efecte combinat
d'aquests càlculs havia de crear, en les formes que són resultat de la relació entre el ple i
els espais buits, alguna cosa que podem assegurar la part de formes de l'espai vital de la
ciutat. La posició de l'edifici i els contorns formats per diverses línies que provenen en
el centre de la plaça suggereix a la ment una lectura seqüencial de l'espai obert.
Respostes individuals, no obstant això, seran purament subjectives. Més probablement
serà expressat com una tala que condueix a contemplar els elements que comprenen el
nou paisatge, en el qual el concepte d'un carrer subtilment ha estat presentat per
l'articulació dels camins coberts i el continu d'edifici baix. Aquests aspectes, encara que
ells adoptin una posició relativament secundària en la composició volumètrica, són
capaces de generar el sentit de la compressió que dirigeix al transeünt. Hi ha també una
temptativa de relacionar tota l'arquitectura del pla a un fenomen sol capaç de crear una
unitat plàstica basada en un procés de síntesi arbitrària i dinàmicament complexa, que és
un concepte que es relaciona amb Moebius156.
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Així, l'espai públic de Plaça d'Europa s'ha fet permanentment depenent del contingut, la
textura, el color i la temperatura de l'edifici. Tota aquesta construcció, a causa dels
papers assignats a ells en l'espai compartit, envolta la plaça en un diàleg inevitable i
permanent. En el procés de revisar un entorn abans desenvolupat urbà, aquest espai ha
adquirit un paper de lideratge, amb innocència amplificant els ressons de les ocupacions
als quals els edificis i recursos són destinats i simultàniament dibuixant a la gent a
l'espai en el temps diferent al llarg del dia. Estem ja molt més allà el somni de sistemes
de representació virtuals. Representat pels treballs en petita escala, els dibuixos i
projeccions olográficas, aquestes imatges inicials eren les formes de positivisme produït
per les quantitats substancials de recursos materials i humans. Cada pas de
desenvolupament, no obstant això, és el progrés necessari que, amb el temps, condueix
a la forma arquitectònica que descriu les característiques de la terra de construible. Per
aquests models, la proporció que és complets clarament pot ser entès en relació amb els
espais que romanen sense explotar. L'arquitectura de l'espai públic al seu torn madura
com això incorpora la personalitat de cadascun dels actors que arriben sobre l'escena. El
valor individual de cadascun d'aquests és celebrat a la plaça, així contribuint a la realitat
d'un diversificat, l'oferiment de públic de qualitat que actua en benefici de la comunitat i
els usuaris157.
Per definir l'arquitectura d'espais públics, els arquitectes poden usar elements tàctils.
Aquests poden ser creats pels materials amb els quals l'edifici és construït, els mobles
del carrer, els elements decoratius i esculpits, la il·luminació de públic o la vegetació.
Aquests, no obstant això, són els detalls només visibles que permeten per sentir, veure o
tocar, però no poden ampliar la poesia que pot ser llegida en forma del disseny sí
mateix. Això és sobretot veritable quan considerem aquest espai en la llum de les seves
arrels topogràfiques, amb la condició primitiva de la terra i els seus orígens sobre el
delta.
Malgrat la proporció gran d'elements minerals i l'aglomeració d'asfalt en la construcció
de la plaça, l'espai pareix ser una capa verda. Aquest aspecte és la característica
important de la composició. La textura i el grossor de la vegetació, la seua disposició i
el seu modelatge produeixen un efecte positiu visual. Encara que l'avió siga l'element
dominant visual, no ha sigut orientat horitzontalment en tots els casos. L'aspecte d'una
tercera dimensió causa una ruptura de les perspectives obertes cap a l'horitzó. Un del
més comunament elements utilitzats en el projecte és el que que evoca els límits dels
espais marginals, que en els deltes són formats per dunes. Per la composició d'aquests
varis dissenys, la imatge que aconsegueix a l'espectador de totes les adreces, amb la
vegetació sempre presenta, ajuda a vèncer el sentiment d'opressió causada per la
circulació d'automòbils, la fabricació les distàncies per a ser cobertes més agradable i
embellint els camins dissenyats per a vianants158.
L'arquitectura de l'espai públic és compartida pels passejos, camins i punts d'accés.
Aquests elements juguen un paper essencial en el manteniment de l'orientació, el flux i
adreça de tràfic, i ells han de ser fets més eficient, sobretot en les destrals de
comunicació amb els poals que ells serveixen. És per tant als finals de les rutes de les
avingudes grans que recolzen el tràfic superficial que el pla ha donat la major part de
valor a la posició central geomètrica que la plaça proporciona. Aquesta característica
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permet a la plaça per a crear un nou mapa de distància eficaç. En aquest mapa s'uneix,
per exemple, Santa Eulàlia amb Gornal i tots dos districtes amb l'escena de
transformació urbana al sud del Granvia. Tal mobilitat ha tingut precedents fins
l’actualitat159.
El grau de saturació en la transparència de la perspectiva visual aconsegueix el seu límit
amb la terminació eficaç de l'edifici perquè aquest procés allibera tots els espais privats
sota cadascun dels arguments per a l'ocupació pública. Aquests espais són destinats a
l'aparcament subterrani. Els urbanistes esperen que aquestes noves estructures
disminuïsquen l'empobriment visual i l'efecte negatiu creat per la presència dels cotxes
que actualment aparquen sobre la terra sense explotar. L'arquitectura d'espais oberts
realitza una missió incontenible de servei al públic i els veïnatges circumdants, per
combinant l'accessibilitat necessària amb el concepte de les rutes que proporcionen la
linealitat als nous camins. Aquesta linealitat és accentuada per la distribució generosa de
paviment, que suggereix diversos tipus d'ocupacions assignades a aquest espai
multifuncional160.
No solament Plaza d'Europa o Granvia, tota l'Hospitalet s'ha beneficiat dels efectes
d'aquesta transformació física. La nova avinguda és ja un àrea d'experimentació urbana i
projectes urbans. Preparat per a testificar la paradoxa de la regeneració de ciutat abans
inexistent, açò té en canvi es fan el líder, en el sentit més ampli, d'una solució
territorial161 . Tot i que la construcció dels edificis singulars destinats a hotels i oficines
continua endavant, la crisi ha impactat de ple en els projectes residencials. El juliol
passat, arran de l’entrada en concurs de creditors de Martinsa-Fadesa, aquesta empresa
va haver de paralitzar durant uns mesos la construcció de les seves cinc torres, si bé,
com que es trobaven en un estat d’execució avançat, finalment les obres han continuat.
Tanmateix, la incertesa plana sobre la resta de torres residencials pendents d’iniciar i
fins i tot s’està valorant reconvertir-ne algunes en oficines. El projecte de la plaça
Europa, en certa manera una rèplica en gran de l’eix Macià de Sabadell, va tenir, com el
seu predecessor, una arrencada espectacular seguida d’un alentiment, ja que durant la
fase d’execució també s’ha topat amb la crisi immobiliària162. La tendència
internacional és de més gratacel i més alts163.
L’Hotel Hesperia Tower destaca per la seva cúpula giratoria, on es troba un restaurant
de luxe, Evo, del cuiner ja mort Santi Santamaria164. L’hotel ofereix una vista
panoràmica de la ciutat d’Hospitalet i Barcelona. Per la seva forma i la seva alçada s’ha
convertit en un dels protagonistes del nou skyline de la ciutat. L’edifici té una alçada de
105 metres amb 27 pisos. Els seus dissenyadors, Richard Rogers i Luis Alonso
Balaguer, van caracteritzar-lo per la posada al descobert de diferents estructures com
són els ascensors, escales o peces escultòriques. L’hotel Torre Fira constitueix el segon
paradigma simbòlic vinculat al sector hoteler del nou paisatge urbà de l’Hospitalet. El
prestigi de l’arquitecte Toyo Ito i la seva posició geo-estratègica privilegiada, a l’entra
del recinte firal de l’Hospitalet i de la ciutat de Barcelona. L’hotel Torre Fira
comparteix amb la seva germana el protagonisme visual sobre la ciutat amb 114 metres
d’alçada, constituits en 28 pisos. Com en el cas de l’Hesperi Tower la seva funció es
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oferir un servei hoteler de luxe165 amb una disponibilitat de 359 habitacions. L’hotel
Catalonia Plaza Europa té la mateixa alçada que l’Hesperia Tower, és a dir 105 metres,
amb 25 pisos (dos menys que l’Hesperia). L’edifici ha estat projectat per l’arquitecte
Jean Nouvel, amb una doble fatxada que juga amb la dualitat: la sud blanca i la nord
negra. Diversos motius vegetals perforen les façanes amb una clara orientació estètica
per la natura. Uns dels aspectes més creatius del diseny exterior són les finestres amb
fores de palmeres i el conjunt de les galeries centrals. Tots aquests elements tenen la
funcionalitat estètica de generar un joc entre els llums i les ombres que varia segons
l’hora del dia. L’Hotel Habitat és un edifici disenyat per l’arquitecte Enric Ruiz-Geli. La
seva posición no és especialmente privilegiada en la visual del nou skyline de
l’Hospitaler, però és un dels edficis més innovadors de l’espai urbà. L’edifici es
defineix com un hotel de quatre estrelles amb 10 pisos i fins a 135 habitacions. Les
seves façanes varien segons el temps atmosfèric: amb una malla de 6.500 dispositius
lluminosos amb cèl·lules fotovoltaiques (envoltant tot l’edific) la fatxada per la nit
canvia segons la llum que hagi existit durant el dia. El disenyador de l’edifici, E.RuizGeli, defineix el conjunt del projecte como un bosc.
Els edificis d'habitatges oficials, com els de Incasol, Fadesa, Comapa o Colonial,
exemplifiquen la puresa dels dissenys projectats. Es tracta de 1.684 habitatges de
qualitat de les quals 337 són de protecció en règim de venda i lloguer en conveni amb el
Incasol i cooperatives sindicals i veïnals166. La coherència formal de tots aquests edificis
està caracteritzada per línies simples, l'ús de l'angle recte i la supeditació a la
funcionalitat. Les façanes projecten figures simples però el joc de llums o l'alternança
d'espais allisats són radicalment diferents en cadascun d'ells. En definitiva es tracta de
dissenys simples però efectius, amb un gran valor estètic per la puresa de les seves
formes i totalment adaptats als seus objectius funcionals.
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Estat d’execució de les obres dels edificis de la plaça SECTOR A
A1: Torre Fira 1; oficines (adquirida per REALIA); arq.: Toyo Ito; Gran Via de l’Hospitalet, 115
(a punt d’acabar).
A2: Torre Fira 2; hotel (adquirida per SANTOS Hoteles); arq.: Toyo Ito; c/ Ciències, 53-55 (en marxa).
SECTOR B
B1: FADESA; habitatges; plaça Europa, 1 (en marxa).
B2: FADESA; habitatges; plaça Europa, 13 (en marxa).
B3: FADESA; habitatges; plaça Europa, 25 (en marxa).
B4: Torre Repsol; c/ Ciències, 22 (en marxa).
B5: FADESA; Torre Europa 2 (adquirida per BANIF); plaça Europa, 21 (en marxa).
B6: FADESA; Torre Europa 1 (adquirida per INBISA); arq.: Helio Piñón; plaça Europa (en marxa).
B7p:Laietana 1; plaça Europa, 27p-29-31-33-37-39 (en marxa, fonaments).
B8p:Laietana 2; plaça Europa, 3p-5-11-17-19-23p (en marxa, fonaments).
SECTOR C
C1: Hotel Catalonia; arq.: Nouvel + Ribas & Ribas Ass.; plaça Europa, 50-52 (en marxa).
C2: Torrespais 1 Inmo; ESPAIS; habitatges; plaça Europa, 38-40 (en marxa).
C3: PROCAM; habitatges; plaça Europa, 26-28 (per iniciar).
C4: PROMOMED; plaça Europa, 18-20 (per iniciar).
C5: PROCAM; oficines; plaça Europa, 48 (per iniciar).
C6: Caixa Catalunya; PROCAM; oficines; c/ Jerusalem, 5 (per iniciar).
C7p: Business Torrespais; plaça Europa, 42-44-46-54-56 (en marxa).
CDp: SD; c/ Jerusalem, 1-3; plaça Europa, 12-16-22-24-30-32-34-36 (en marxa).
SECTOR D
D1: Torre COPISA; arq.: Tusquets & Ass.; plaça Europa, 2-4 (acabada).
D2: Torreuropa Inmo; COLONIAL; habitatges; plaça Europa, 6-8 (aturada-fonaments).
D3: PROCAM; habitatges; c/ Natzaret, 43 (per iniciar).
SECTOR E
E1: Torrespais 2; c/ Sangoneres, 37 (en marxa).
E2: Torrespais 2; c/ Jerusalem, 11-13 (en marxa).
E3: PROCAM; habitatges; c/ Jerusalem, 26 (en marxa).
E4: Torrestel; COLONIAL; habitatges; c/ Jerusalem, 14 (en marxa).
E5: INCASOL; c/ Jerusalem, 18 (en marxa).
E6: INCASOL; c/ Jerusalem, 22 (en marxa).
E7: Avenis-PROCAM; habitatges; c/ Juan de Juanes, 31, i c/ Herrero, 20 (en marxa).
E8p: SD; c/ Can Tries, 19, i c/ Juan de Juanes, 1-23 (acabada).
SECTOR F
F1: Residencial COPISA; c/ Jerusalem, 2 (en marxa).
F2: PROCAM; habitatges; c/ Amadeu Torner, 35-37 (en marxa).
F3: CC.OO.; c/ Amadeu Torner, 41-43 (a punt d’acabar).
F4: CONFAC; c/ Amadeu Torner, 45-47 (a punt d’acabar).
F5: UGT; c/ Amadeu Torner, 53-55 (a punt d’acabar). Europa

Estat d’execució de les obres dels edificis de la plaça Europa167
Estat d’execució de les obres dels edificis de la plaça Euro
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Tirado Fabregat 2009: 97, quadre 4.1.

Edificis de vivendes de renta lliure i protecció oficial (AALH 2007: 15).

Reconstrucció visual del skyline de Plaça d’Europa.

15.Els punts referencials del nou Skyline de Plaça d’Euroa i Granvia L’H. Els
elements definidors.
Evidentment hi ha espais que han merescut una major atenció pels mitjans de
comunicació i que són un referent en la comunitat civil o local. A part de l'atractiu
internacional que ofereixen edificis com l'Hotel Porta Fira o el Hesperia Tower, resulta
significatiu com a nivell local un conjunt d'estructures arquitectòniques s'han anat
consolidant de forma molt ràpida com a punts o nusos d'atenció per part de la societat
civil, dels habitants de L’Hospitalet. Prou posar en el “google imatges” les paraules
“Hospitalet” i els seus afegits “reforma urbana”, “urbanisme”, “Granvia”, etc, per
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identificar quins són els motius iconogràfics que se succeeixen de forma reiterativa: les
Torres de Toyo Ito, el Hesperia Tower i quan va associat a elements de caràcter civil o
ciutadà trobem el Fira Barcelona o La Farga. El protagonisme d'aquests edificis en els
mitjos àudio-visuals acapara gairebé tota l'atenció. De forma subsidària trobem altres
edificis com la Torre Blanca o gratacel que en molt poques ocasions van associades a la
titularitat, promotor o arquitecte. Es podria dir que són “edificis anònims” per a la gran
massa social. No obstant això els anteriorment citats sempre apareixen com a símbols
identitaris vinculats a la nova L’Hospitalet; o almenys a aquesta visió post-moderna del
segle XXI del que ha de ser la nova L’Hospitalet. Considerem que aquests edificis ja
formen part de la iconografia de la ciutat, i per tant el seu llenguatge arquitectònic està
ja plenament consolidat en la psique col·lectiva, fins a tal punt que es podria parlar d'una
“marca L’Hospitalet” vinculada a aquests edificis168.
El complexe arquitectònic de La Farga va ser transformat funcionalment a partir de
l’any 1997. Aquest edifici amb una tradició centenària i una funcionalitat orientada cap
a la industria, va ser objecte d’una gran transformació per part del seu propietari,
l’Ajuntament de L’Hospitalet. L’objectiu del projecte i la seva materialització es va
basar en la transformació d’un ús industrial a altre de carácter públic i comercial.
Aquest nou espai lúdic i orentat cap a l’activitat terciària s’estenia per 16500 metres
quadrats amb distintes instal·lacions que permetien concerts o sales de runions i de
convencions. Les seves infraestructures també allotgen els medis de comunicación de
carácter municipal amb vocació local: la ràdio, televisió, diari i portal d’internet La
Farga. Els grans edificis industrials caiguts en desús són un dels potencials més
destacables de la ciutat. És evident que, per la seva dimensió, aquests actius escapen,
almenys durant un cert període de temps, de qualsevol possibilitat de transformar-los en
grans equipaments amb inversió pública municipal, nacional o estatal. Altres espais han
d’esdevenir contenidors d’activitats d’interès social i cultural. Les indústries creatives,
en totes les seves vessants, han d’aspirar també a oferir alternatives plausibles en aquest
sentit. Però si es vol evitar un llarg parèntesi, per a la recerca dels recursos necessaris
per rellançar edificis com la fàbrica Cosme Toda i d’altres, caldrà fer una exploració de
les possibilitats de col·laboració d’universitats, institucions internacionals, empreses
d’innovació cultural o empreses amb sensibilitat cultural. Una possibilitat és oferir
aquests edificis com a seu d’institucions i organismes públics169.
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La Farga de l’Hospitalet.

El proyecte de renovació arquitectónica i estètica del recinte firal de L’Hospitalet
realitzat per Toyo Ito ha permés comptar amb 240.000 m² gràcies a l’equipament de dos
nous pavellons i un auditori170. Fira Barcelona és, sense cap dubte, el recinte firal més
important de tota la Península Ibèrica171 amb una superficie de 365.000 m2 bruts per a
exposició. El complexe arquitectónico de Fira de Barcelona en xifres expressa la seva
rellevància estratègica i económica: 80 salons, 40.500 empreses directes i representades,
un volum de 3,5 milions de visitants anuals (15 dels seus salons o reunions consolidats
són referents europeus de primer ordre). Fira Barcelona té entre les seves orientacions
el lideratge dels salons industrials nacionals, realitzant reunions de professionals que
contribueix a generar fins a 41000 llocs de treball. El moviment econòmic es fixa en
2.200 millions d’euros anuals172. Situat entre l'aeroport de Barcelona i la ciutat, el
projecte de les Torres Fira, de l'arquitecte coreà Toyo Ito, es converteix al portal d'accés
al nou recinte firal de L´l'Hospitalet de Llobregat, un barri industrial de cellers i grans
magatzems associat a l'activitat del port i de l'aeroport, una zona que gaudeix d'una
localització estratègica i de grans comunicacions. La fira, que es convertirà en la segona
més gran d'Europa després de Milà, té una superfície total de 240.000 m2 i estarà
connectada amb l'aeroport i el centre de la ciutat per mitjà del metre. A la fi d'aquest any
estarà acabada ja que l'única cosa que queda per a la seva finalització és completar
aquestes dues torres situades en un dels accessos.
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Façana principal de Fira Barcelona.

El projecte d'ampliació, a càrrec de l'arquitecte Toyo Ito i el seu soci espanyol B-720
Arquitectes, va resultar guanyador del concurs internacional que es va convocar per
desenvolupar el pla mestre d'aquest lloc, on va competir amb estudis de la talla
d’Ábalos i Ferrers, Norman Foster, Clorindo Testa o Wiel Arets. En ell es planteja una
arquitectura dinàmica i àgil que té en compte els massius desplaçaments que es
produeixen en les fires i les necessitats del públic. El propi Toyo Ito ha afirmat que
"L'arquitectura ha d'expressar visualment el moviment dels objectes, la gent, la
informació i la naturalesa mateixa"173. Per això, les formes orgàniques i l'ús de l'energia
natural són elements distintius del disseny de l'arquitecte japonès, que ha realitzat un
projecte que tracta d'allunyar-se per complet dels clàssics recintes firals plànols i que
dóna resposta al seu entorn, amb un gran respecte pel medi ambient, a més d'aprofitar
amb gran diligencia els pavellons existents. La fira quedarà dividida en cinc zones,
identificades amb diferents equipaments: Porta de la Gran Via, composta per dues torres
bessones que donaran la benvinguda als visitants; Porta de la Zona Franca, que
correspon al vestíbul d'entrada que inclou l'oficina de la Fira de Barcelona i un auditori
amb sales de conferències i espai per als expositors; Porta de Amadeu Torner, un
vestíbul d'entrada per a exposicions presidit per una cúpula; Eix central, un espai que
permet un accés dinàmic i fluït amb una longitud d'un quilòmetre; i Façana del carrer
Ciències i del carrer Foc, paisatgisme i façana que inclouen elements naturals com a
aigua i arbres. Les torres de Ito es convertiran als edificis més alts d'Hospitalet i l'hotel
serà el segon hotel més alt de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes dues torres
estan situades en una de les tres portes d'accés al recinte, la Gran Via, i van ser
173
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dissenyades en aquest lloc com a recurs per caracteritzar aquesta entrada, atorgada amb
una forta identitat simbòlica en relació amb la resta de la ciutat.
Com hem apuntat en anteriors capítols, l’Hotel Hesperia Tower és un dels dos
protagonistes del nou skyline de l’Hospitalet (el segon és el Torre Fira). Destaca per la
seva cúpula giratoria on es localitza el restaurant de luxe, Evo 174. L’hotel ofereix una
vista panoràmica de tota l’àrea metropolitana, tant de L’Hospitalet com de Barcelona. El
diseny de l’estructura arquitectónica va ser encarregat al prestigiós arquitecte Richard
Rogers i Luis Alonso Balaguer. L’edifici té una alçada de 105 metres amb 27 pisos. Es
tracta d'un dels màxims exponents recognoscibles de la transformació del paisatge urbà
a l'àrea de Granvia L'H; per la seva altura és un dels edificis més recognoscibles i
caracteritzats d'aquest nou perfil urbà. Destaca el seu esquelet a força de planxes de
formigó armat, i la que és el seu gran senyal d'identitat, el restaurant circular situat en la
cúspide de la torre, al que els vilatans sobrenomenen ja “L'OVNI”, a causa de la seva
particular forma. El mur cortina, amb els perfils pintats en un cridaner taronja tampoc
passen desapercebuts per a ningú.
El projecte de L’Hesperia Tower està format per un cos central, pròpiament l'hotel i dos
nuclis de serveis i comunicacions verticals situats en la cara Nord i Sud de l'edifici.
La cara Nord exclusivament per als serveis de l'hotel i la cara Sud per a l'ús dels hostes,
per això està dotada d'ascensors panoràmics. Les primeres plantes tenen la recepció, el
restaurant de l'hotel i les oficines d’Hesperia. Entre la base i el centre de convencions es
construeix un atri de vidre d'unes 6 plantes que serveix de nexe entre el cos vertical i
l'horitzontal. Just per sobre d'aquest, se situa una planta tècnica, on estan instal·lats tots
els serveis i màquines que permeten el funcionament com a hotel. Rematant aquest bloc
es troben les suites i un altre element cridaner: un restaurant de luxe de planta circular.
El vestíbol està tractat mitjançant grans pilars inclinats sustentats per pilotis de gran
dimensió que aconsegueixen els 60 metres de profunditat, hagut de principalment per la
naturalesa del terreny, principalment sediments del riu Llobregat. Aquests grans pilars
suporten forjats de dobles plantes, ja que les plantes intermèdies pengen dels forjats
mitjançant una estructura metálica.el esforç estructural és màxim i s'expressa mitjançant
la gran secció dels pilars i elements metàl·lics entre pilars i jàsseres de formigó armat. A
partir d'aquí neix una estructura de pantalles de formigó armat que es converteixen en el
bloc de les habitacions, acabat amb un mur cortina d'alumini lacat en taronja que dóna a
l'edifici una singular aparença.
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L’hotel és de cinc estrelles, amb una orientació cap al servei de consumidors de luxe amb fins a 280 habitacions.

Edifici Hesperia Tower.
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L’”ovni” –restaurant- que corona l’edifici de l’Hesperia Tower.

En anteriors epígrafs hem fet referencia a la rellevància que en el sector hoteler té
l’Hotel Porta Fira. Amb els seus 114 metres d’alçada, dividit en 28 pisos, constitueix el
germà quasi bessó del principal símbol del nou paisatge urbà de L’Hospitalet, la Torre
Realia. L’Hotel Porta Fira és el gran referent visual o estètic de tot el complex grau de
transformacions urbanes dutes a terme en Gran Via i Plaça d'Europa. La figura de
l'edifici s'erigeix com el principal referent i símbol de renovació en el teixit urbà i és, ara
com ara, l'emblema del canvi formal. Un exemple significatiu de la seva radical
importància la trobem en les cites en mitjans de comunicació; quan es transmet una
notícia relacionada amb el procés d'obres de tot el districte econòmic d'Hospitalet, ja
sigui per mitjans audiovisuals o escrits, resulta ja comuna veure il·lustrant la notícia pel
perfil vertical del Torre Realia o Fira.Com en el cas de l’HesperiA Tower la seva funció
es oferir un servei hoteler de luxe175 amb una disponibilitat de 359 habitacions. El
prestigi de l’arquitecte Toyo Ito i la seva posició geo-estratègica privilegiada, a l’entra
del recinte firal de l’Hospitalet i de la ciutat de Barcelona fan de l’Hotel Torre Fira un
edifici emblemàtic amb una gran carga simbólica de les transformacions esdevingudes
al Granvia L’H.
La torre Hotel Porta Fira s'ha dissenyat amb una forma orgànica, sent la seva percepció
canviant a mesura que la hi envolta. Donada la dificultat geomètrica de l'edifici, la
façana s'ha dividit en dues pells. La interior és un tancament estanco a força d'una
solució lleugera de mur cortina amb panells d'alumini i cristall ideada per garantir els
requeriments acústics, tèrmics i d'estanqueïtat. D'altra banda, la façana exterior es
planteja com una segona pell que atorga textura i geometria variable a la torre. La seva
pell està composta de tubs independents d'alumini subjectes pels seus extrems
mitjançant ròtules per permetre la torsió desitjada. La relació entre ròtules, tubs
d'alumini i l'estructura que els subjecta possibilita que el projecte s'adapti de forma
contínua i reglada en tota la superfície de la façana expressant rotació, translació i
creixement a mesura que va pujant en altura. D'aquesta manera, la torre queda divideixi
en tres terços. La geometria de les dues primeres parts només trencada i es trasllada de
175
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forma variable, mentre que en la tercera, la planta es deforma i s'escala per augmentar la
superfície i el perímetre de la torre176.
L’edifici Torre Realia és el germà bessó de l’Hotel Porta Fira. És el segon gratacels més
alt de l’àrea de Granvia –tan sols superat per l’Hotel Porta Fira- i un dels edificis que
constitueixen els clars referents visuals del nou teixit urbà de L’Hospitalet177. Es va
completar l'any 2009, i amb els seus 112 metres i 24 plantes és el 6º edifici més alt de
l'àrea metropolitana de Barcelona. Com l’Hotel Porta Fira la Torre Realia és obra de
l'arquitecte japonès Toyo Ito. L'edifici d'oficines Torre Realia és de geometria
ortogonal, col·locat en posició perpendicular a l'eix vertebrador de Plaza Europa (a 30º
respecte de la Gran Via) es converteix en un final per a la plaça i dialoga amb el límit
situat de forma simètrica a l'altre costat de la Gran Via (dues torres ortogonals
perpendiculars a aquest eix). Aquest fet es fa encara més palès en veure's tallat el nucli
de les oficines a la seva arribada a façana, per un plànol vertical invisible, coincident
amb l'eix principal del projecte de Plaza Europa. La percepció de torsió i translació
generada per l'hotel es complementa i té resposta a la segona torre d'oficines. Es tracta
d'un volum a primera vista pur, proveït d'un mur cortina de vidre lleugerament inclinat
respecte al forjat, però el nucli vertical del qual vermell, situat en el lateral de la planta,
també amb forma orgànica, es converteix en reflex de la torre hotel. Entre ambdues
torres, i connectant-les, s'erigeix un atri comú. Un gran sòcol uneix ambdues torres i
multiplica l'efecte de les mateixes per l'impacte de la seva estructura. El seu singular
aspecte, juntament amb els seus 110 metres d'altura i els 80.108 m² de superfície total
construïda d'ambdues torres, converteix el projecte en un de les noves fites en la nova
Plaza Europa, a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat i en una clara referència en el
‘skyline’ barceloní178.
L’Hotel Porta Fira i la Torre Realia són obres de l'arquitecte Toyo Ito i de l'estudi b720
Arquitectes, liderat per Fermín Vázquez. El conjunt arquitectònic integra els dos edificis
i un conjunt d’estructures que els comunica i els fa inter-dependents. Per aquesta raó
només es pot caracteritzar cadascun dels edificis en conjunt, és a dir: integrant
cadascuna de les parts. Tot el complexe arquitectònic té com a prioritats donar resposta
a l'entorn i convertir-se al portal d'accés a les ciutats de L'Hospitalet de Llobregat i de
Barcelona des de l'aeroport internacional del Prat. El projecte està compost per dues
torres diferenciades que mantenen un subtil diàleg entre si. A pesar que tots dos edificis
presenten un clar contrast quant a formes, en conjunt aconsegueixen una relació
harmònica i complementària. Els edificis –de 110 d'altura cadascun d'ells amb
diferències– gaudeixen d'una forta càrrega simbòlica, ja que reten homenatge a les
històriques torres venecianes que donen pas al recinte firal de plaça Espanya de
Barcelona179.
Entre les seves prioritats destaca el donar resposta al seu entorn i aprofitar la posició
estratègica de la parcel·la entre dos grans projectes –Plaza Europa i Fira 2000-, actuant
com a porta i pont entre tots dos. L'edifici d'oficines, de geometria ortogonal, està
col·locat en posició perpendicular a l'eix vertebrador de la Plaça Europa, projectat a 30º
respecte de la Gran Via, es converteix en un final per a la plaça i dialoga amb el límit
situat de forma simètrica a l'altre costat de la Gran Via (dues torres ortogonals
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perpendiculars a aquest eix). L'hotel utilitza un llenguatge similar: l'edifici.
Amb una subtil planta en forma de tija, va donant voltes conforme creix i en la seva part
superior s'obre com una flor. El conjunt està compost per una torre que gira sobre si
mateixa, i durant el moviment de la qual saluda a la ciutat, l'aeroport, la Plaça Europa i a
la recinte firal, sent la seva percepció canviant a mesura que la hi envolta. Aquesta
percepció es complementa amb una segona torre, que a primera vista és un volum pur,
però que conté un nucli que també gira sobre si mateix, reflex de l'altra torre 180. El
projecte es compon de tres grans usos clarament diferenciats: ús hoteler, ús d'oficines i
ús comercial. Els diferents usos es distribueixen de la següent manera:
El programa hoteler es presenta en 28 plantes distribuïdes en PB+25 i 2 plantes
tècniques amb una superfície total construïda de 34688 m² en les quals se situen unes
344 habitacions. L'espai restant es distribueix en un hall, una gran zona de banquets,
sales per a reunions i congressos i zones de serveis (back/front office i back of house).
El programa d'oficines, distribuït en PB+22 i 2 plantes tècniques, distribueix en plantes
diàfanes i de gran llum estructural els 45420 m² de superfície total construïda.
El programa comercial se situa dins de la parcel·la destinada a oficines, en la planta
baixa, consolidant la façana que delimita el parc i tancant així l'anell comercial de Plaza
Europa181.

180
181

Pàgina web de l’estudi d’arquitectura b720: http://b720.com/en/proyecto/hotel_porta_fira_es.
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Torres_Porta_Fira

60

Les torres disenyades per l’arquitecte Toyo Ito, Torre Fira i Torre Realia.

61

Planta de l’àrea disenyada per Toyo Ito amb la situación de les torres Realia i Fira.

Aquest conjunt d'edificis constitueixen la màxima expressió del valor simbòlic i
ideològic de Plaça d'Europa i Granvia L’H. Els seus perfils visuals, els seus valors
plàstics i estètics, així com la seva integració en la formació del nou skyline del teixit
urbà de L’Hospitalet han estat reconeguts i valorats tant a nivell local com a
internacional com els màxims representants de la renovació urbana. Les torres de Toyo
Ito i l’Hesperia Tower són, ara com ara, els edificis més emblemàtics de la nova façana i
orientació urbana de L’Hospitalet.

62

Skyline de L’Hospitalet, amb la presència de les torres disenyades per Toyo Ito.
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16.Conclusions: El nou llenguatje urbà de L’Hospitalet i la Marca L’H.
Manca la perspectiva històrica. El temps, els espais i l'acumulació de documentació i
informació són un al·licient a l'hora de poder completar una anàlisi medianament
coherent d'una realitat concreta. La inversió econòmica i institucional duta a terme per
transformar l'àrea de Granvia L’H són un exemple. El gran projecte de renovació urbana
del districte econòmic obeïa a uns objectius estratègics molt concrets. Els orígens i
formació de l'actual skyline de L’Hospitalet no poden ser interpretats o entesos sense
una anàlisi de la realitat del municipi en un context més ampli que les aspiracions
locals. L’Hospitalet, un municipi relegat a les ombres en relació a la marca o segell
Barcelona, ha donat un impuls cap a davant en una aposta urbanística sense precedents.
Amb anterioritat, se citava comunament L'Hospitalet de Llobregat, ara se cita L’H, en
relació a L’Hospitalet. Està constituïda una marca? És la vocació i orientació políticeconòmica un motor social? Encara no hi ha dades fiables per poder valorar aquesta
vocació transformadora a nivell municipal. Falten dades d'enquestes fiables, en els quals
els ciutadans exposin de forma democràtica i racional si se senten o no identificats amb
els nous llenguatges arquitectònics de la seva ciutat. I a nivell internacional? L'èxit està
aclarit. La presència de segells com Toyo Ito, Jean Nouveu o Richard Rogers ha
arrossegat tot un prestigi precedent concentrant-ho a l'àrea de la nova Granvia.
No hi ha dubte que estem parlant d'un projecte publicitari reeixit. Els millors exemples
els trobem a les torres de Toyo Ito o el Hesperia Tower. No obstant això, fins a quin
punt podem valorar l'impacte social? Se senten identificats els habitants de L’Hospitalet
amb el nou llenguatge urbà? O tal vegada es tracti d'un llenguatge urbà que miri cap a
territoris extra-nacionals, buscant l'exclusivitat i els clientelismes exògens? Són
preguntes complexes les respostes de les quals caldria formular solament sobre la base
de la resposta democràtica ciutadana. L'ocupació d'espai públic és sovint el final que
intervé en el procés de transformació urbana. Aquest és el moment de fer vertader que
només ha sigut imaginat durant les etapes de planificació, i aquests marcs exteriors de la
finestra de pas en la forma corporal la textura i el color de diversos materials usats en
els elements arquitectònics de l'espai. Experimentem aquest espai en un estat positiu;
darrere de la seua mentida de bellesa la fase complexa d'adreça de terra, els allotjaments
dels serveis existents urbans i la creació de nous serveis, tot la qual cosa assegura el
funcionament correcte d'una ciutat i el seu edifici182. L'èxit de l'espai és determinat per
l'equilibri colpejat entre la seua pròpia execució i la seua contribució a la millora de la
ciutat. Sense aquest equilibri, ni l'acceptació a priori ni l'ocupació de l'espai són
garantits. El grau de qualsevol declararà a l'èxit del pla. Adoptant el discurs de
reconquesta, l'espai públic que sorgeix com a conseqüència de reformes urbanes ha de
demostrar ser útil i manifestar-se tant progrés fet en l'adreça democràtica de la ciutat
com el progrés del procés participatiu requerit per a la gestació del pla183.
Com hem apuntant al principi, definir o caracteritzar els símbols d'una ciutat
contemporània no resulta un treball fàcil o senzill. A les ciutats amb una gran carrega
tradició històrica d'edificis o espais urbans recognoscibles, resulta molt senzill. Posem
182
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uns exemples recognoscibles per tots: la Torre Eifell a París, el Coliseu o Amfiteatre
Màxim a Roma o el Big Ben del parlament britànic. En el cas de Barcelona podríem
citar la icona internacional per excel·lència: la Sagrada Família de Gaudí. Totes elles
són grans capitals o ciutats, recognoscibles a nivell internacional amb una personalitat
pròpia que ha quedat reflectida en nombroses ocasions en pel·lícules, sèries de televisió
i que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
A L’Hospitalet del Llobregat els creixements urbans derivats de l'expansió dels anys 6080 del segle XX no van ser tot el planificats que haurien d'haver estat. Tampoc existia
una voluntat popular o per part dels governs municipals de dotar a la ciutat d'edificis,
estructures o espais significatius. Es podria dir que va ser el triomf del
“desarrollismo”184. D'altra banda fins a finals del segle XX el municipi de L’Hospitalet
vivia, per dir-ho d'una forma metafòrica, a esquena de realitats econòmiques i socials de
primer ordre com són l'aeroport del Prat o la zona Franca i el Port de Barcelona.
Tampoc la seva proximitat amb Barcelona va beneficiar a L’Hospitalet des d'un punt de
vista urbà. Solament cal pensar en l'exemple de l'autopista C-13, que dividia el municipi
de L’Hospitalet en dues parts diferenciades, segments no inter-connectats o articulats,
que dificultava l'accés del Nord i del Sud. Aquesta mateixa autopista, porta d'entrada a
Barcelona, no estava degudament condicionada perquè el “vestíbul” de Barcelona anés
L’Hospitalet. El nou skyline de L’Hospitalet pot tenir una lectura econòmica, política i
social; totes elles lligades sense cap dubte a la intensa transformació urbana realitzada.
Però aquest skyline es constitueix també com el principal element identitari, símbol i
icona de la marca L’H, és a dir de L’Hospitalet. La Plaça d’Europa i la Gran Via són
logotip, imatge, símbol i personalitat de l’Hospitalet del segle XXI. existeixen altres
espais i estructures arquitectòniques definitòries i pertanyents a la ciutat, però
considerem que els valors de la nova era s'hagin concentrats en aquesta franja d'espai
urbà a Hospitalet. El conjunt de característiques que fan que una comunitat sigui ella
mateixa (cultura, historia, innovació, modernitat, economía..) es concentra en Plaça
d’Europa i Gran Via. Les seves avingudes, carrrers, places, edificis, gratacels, són un
símbol d’aquesta tranformació transformació185.
El projecte de reformar la Granvia ha trobat múltiples complicacions que obstrueixen el
seu progrés, encara que per descomptat haja gaudit del suport institucional i col·lectiu i
la comprensió. Aquest suport és essencial en l'adreça del futur símbol de la nova ciutat
de l'Hospitalet i l'arquitectura i el paisatge urbà que sorgirà d'aquest projecte. A partir
del moment en el qual una modificació del Pla General Metropolità va establir les
directrius del projecte, el procés sencer s'han beneficiat del concepte d'unitat amb el
temps i l'espai. En el disseny impugnen de la qual cosa l'oferta cap al Vilaplana jo
l'equip d’Associats va ser escollit, el disseny victoriós era el que més clarament va
interpretar l'esperit de la intervenció. Al mateix temps, també va generar un model
realment únic arquitectònic que estava obert i transcendental, capaç de sintetitzar amb
els espais preexistents urbans que ho envolten, intel·lectualment ambiciós i alliberar a
les energies potencials creatives del grup i els autors individuals que van contribuir
dissenys per als edificis que formen la part de l'equilibri del pla total 186 Es tracta
d’actuacions ben definides i de caràcter estratègic per al país, l’àrea metropolitana i la
ciutat sobre les quals hi ha un grau molt alt de consens: el túnel ferroviari de
L’Hospitalet, l’estació intermodal de la Torrassa, la Línia 9 del Metro i la segona fase
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del soterrament de l’avinguda de la Granvia. En relació amb aquestes grans obres, cal
desenvolupar una estratègia de concertació amb altres ciutats afectades i amb els agents
econòmics (Fira, Aeroport i Port). L’execució del túnel ferroviari de Rodalies i de
l’estació intermodal de la Torrassa tindrien una repercussió molt positiva a la ciutat i
també en l’àmbit metropolità187. Les iniciatives per part de l’Ajuntamient de
L’Hospitalet, amb mitjans de comunicació àudio-visuals integrats en La Farga i els nous
recursos informàtics, han permès donar veu a la ciutadania de forma explícita. La
interacció dels cibernautes ha permès donar veu als ciutadans i habitants del municipi.
L'ús de les xarxes socials és un instrument hàbil per calibrar l'impacte social de les
configuracions del nou teixit urbà188. Es podría plantejar “utilitzar la marca Barcelona
per a la projecció internacional, sense renunciar al reforçament de la identitat pròpia de
L’Hospitalet”189, però es tracta d’un objectiu complexe. L’Hospitalet té actualment una
posició relativament central a l’àrea metropolitana. El repte estratègic és esdevenir
plenament centre. L’Hospitalet ha millorat la seva posició dintre de l’àrea metropolitana
gràcies a noves implantacions de potència i qualitat. La ciutat ha sabut aprofitar les
oportunitats que la planificació estratègica metropolitana i de Catalunya ha generat i ha
incorporat ja actius de centralitat metropolitana (Ciutat de la Justícia, Fira, hotels,
complex de la plaça d’Europa...).
En definitiva, el municipi de l’Hospitalet de Llobregat es troba en una fase de
redefinició important de l’activitat i de creixement de la població que s’ha d’aprofitar
per establir unes bases econòmiques sòlides amb vista al futur, per la qual cosa és
indispensable que les decisions que s’adoptin siguin el resultat de la planificació i el
consens de tots els agents econòmics i socials de l’Hospitalet de Llobregat 190. L’èxit de
l’operació del primer tram de la Gran Via ha impulsat el projecte de transformació del
segon tram de l’avinguda, des del Gornal fins al Llobregat, i de desenvolupament dels
territoris adjacents: la Marina de l’Hospitalet. Al llarg dels anys, s’han anat instal·lant
en aquest territori activitats, infraestructures i equipaments, generalment de caràcter
supramunicipal, com ara l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Duran i Reynals o el
Tanatori de l’Hospitalet, i també altres instal·lacions municipals. A més, hi ha una densa
trama de traçats infraestructurals viaris (la Gran Via, les rondes de Dalt i del Litoral i els
enllaços de Bellvitge i el Llobregat) i ferroviaris (estació i accessos de Can Tunis,
Rodalies, vies dels FGC de mercaderies, el ramal ferroviari del Llobregat) i una sèrie
d’infraestructures de sanejament i de subministrament elèctric. Finalment, hi ha una
sèrie d’activitats perifèriques consistents en horts intersticials i activitats agrícoles que
corresponen a zona verda de caràcter metropolità. El resultat de tot plegat és un espai de
caràcter periurbà, fragmentat i poc integrat a la resta del municipi.Es tracta d’una
superfície de 1.770 hectàrees, que representa prop del 14,2 % del terme municipal. Igual
que a la plaça Europa, es preveu el soterrament ferroviari i de la Gran Via i la
racionalització de la resta del viari que creua la zona. Encara que aquesta operació tot
just està en fase de revisió del plantejament, pot arribar a generar uns 270.000 m2 de sòl
addicionals191.

La paraula clau per entedre l'execució de transformació estètica de l'espai urbà de
Granvia L’H és “heterogeneïtat”. No es tracta d'una heterogeneïtat estètica buscada o
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planificada, es tracta d'una heterogeneïtat derivada de la pròpia dinàmica dels processos
constructius. L'heterogeneïtat de les propostes no restava valor afegit al projecte
iconogràfic del skyline de L’Hospitalet; tot el contrari. La intervenció dels diferents
actors econòmics i conceptuals del nou llenguatge urbà anava a atorgar al conjunt d'una
riquesa estètica i formal l'impacte social de la qual encara està per valorar. No obstant
això volem ressaltar l'èxit d'algunes d'aquestes propostes. És el cas del triomf que va
significar per a l'Hotel Porta Fira del Premi Pritzker de Arquitectura 2013.
La magnitud de l'obra i la convergència de multitud d'interessos polítics i econòmics es
van plasmar en l'acció municipal i la creació del Consorci de L’H. La responsabilitat
última del projecte i els sub-projectes que havien de materialitzar-se en la renovació del
skyline i tot el llenguatge arquitectònic de Granvia L’H tenien un responsable: el
Consorci i en darrera instància l'Ajuntament. El Consorci, com a instrument operatiu,
havia d'assegurar el progrés del projecte, la plasmació definitiva del qual havia de dotar
d'una nova imatge al districte econòmic. . Els usos i funcionalitats, la capacitat de l'espai
construït i la vocació transformadora de tot el districte del Granvia L’H van implicar des
d'un inici el consens d'aquests arquitectes i els seus estudis de treball. Resulta
significativa l'aliança estratègica entre l'arquitecte espanyol Luis Alonso Calleja i
l'anglès Richard Rogers, o la de Toyo Ito amb Albert i David Viaplana. Des d'una
perspectiva de lectura vertical un gran nombre d'edificis i gratacels ja han estat
construïts, convertint-se alguns d'ells en referents internacionals de primer ordre (com
són les dues torres dissenyades per Toyo Ito), uns altres -malgrat tenir un paper simbòlic
secundari, com seria la Torre Blanca- formen part de la concentració de cossos verticals
que presideixen la ciutat. No obstant això, com hem anat a subratllant al llarg del text,
les obres no estan acabades. Queden encara nombrosos edificis per construir; raó per la
qual el perfil urbà en Plaça d'Europa, amb el seu propi llenguatge arquitectònic, encara
és incomplet. Per aquesta raó de la nostra anàlisi un primer plantejament és el de tenir
en compte que tenim una visió esbiaixada o retallada de la realitat. Una realitat estètica i
formal que s'anirà materialitzant a mesura que avancin les obres. L'execució del
projecte de renovació urbana de Granvia L'H s'ha realitzat en un espai de temps molt
breu. Encara avui dia falten per edificar nombrosos edificis. L'actual Crisi econòmica
dificulta els plans d'execució de renovació de nombrosos solars. Tenim una visió massa
esbiaixada o limitada del projecte urbà hagut de, principalment, a la poca perspectiva
històrica. Es podria dir que el skyline de L'Hospitalet no està acabat, el futur encara està
per construir.
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