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Mas as intervenções que se quiseram individualizar, ocorreram ao nível de espaços 

localizados sem que houvesse uma ligação entre os mesmos, ou seja, assumiram a forma de 

intervenções pontuais. Necessariamente que essa ligação se faz pela rua, onde houve uma 

preocupação diminuta. Foi dado um ênfase muito forte ao projecto urbano específico em 

alternativa ao plano geral, ou ao que deveria ser o plano estratégico de planeamento. Este tipo 

de intervenção constitui uma reacção à “rigidez” do processo de planeamento tradicional. 

Contudo na opinião de Capel, esta opção pode ter igualmente consequências negativas. 

Sobretudo porque não se lê a cidade como um todo, mas como espaços fragmentados. O 

planeamento urbano, através de políticas e estratégias de produção de imagem da cidade, 

constitui um instrumento de captação de capitais externos. Nas operações urbanísticas que se 

empreenderam em Barcelona, uma preocupação constante segundo o Ajuntament foi de que 

as intervenções permitissem recuperar uma parte das actuações efectivadas anteriormente 

pelo poder municipal. Ao mesmo tempo, tentou-se que nas novas intervenções a administração 

pública tivesse iniciativa, mas também, em muitas delas conseguir a colaboração da iniciativa 

privada. Contudo este é um processo algo complexo e difícil, mesmo que provavelmente 

imprescindível nas sociedades ocidentais de hoje com uma economia liberal. Essa colaboração 

conseguiu-se, às vezes em excesso, já que, sem dúvida, tem os seus riscos, pois uma vez que 

se dão oportunidades a intervenções da iniciativa privada, os limites são difíceis de estabelecer 

(CAPEL, 2005a). Nem sempre a negociação pode ser bem realizada, o que com frequência se 

repercute em benefício dos interesses privados que obterão tradicionalmente importantes 

rendimentos da cidade. Alguns estimam inclusive que se pode chegar à semiprivatização de 

jardins públicos recém construídos. A concertação entre o público e o privado, liderada pela 

administração local, é um dos elementos principais do planeamento estratégico levado a cabo 

pela cidade, que necessariamente a encara como uma empresa colectiva 

 

“SANEAR EL CENTRO Y MONUMENTALIZAR LA PERIFERIA”é a famosa frase de 

Oriol Bohigas na qual se desenvolve o chamado “Modelo Barcelona”. Paralelamente a este 

processo de qualificação dos espaços públicos, surgem novas formas de intervenção, que 

inevitavelmente se fazem acompanhar pois surgem da influência deste novo modo de 

planeamento urbano. As novas estratégias apontam para um processo de internacionalização 

da cidade que volta seu foco para o turismo e os serviços. O chamado “Modelo Barcelona”, 

elege igualmente a cultura como montra para atrair os turistas, usa as manifestações culturais 

com finalidades primordialmente económicas, (exemplo do Museu de Arte Contemporãnea 

(MACBA). Ao nível do comércio, a preocupação base foi a construção de centros comerciais na 

periferia com acesso automóvel, valorizando o espaço pedonal e a qualidade estética do 

mesmo (CARRERAS i VERDAGUER1, 2007b).  

Qualquer cidade, no marco da competitividade global entre cidades, quer ser modelo. 

Na linha de New York e Paris, Barcelona também desejou ser um modelo. Procura renascer 

                                                
1 Seminário – Consum i ciutat: noves dinàmiques territoriales, proferido em 07/03/2007 na saída de campo à praça das 
glórias catalãns.  
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das cinzas industriais através da “venda” de algum modelo de desenvolvimento urbano. As 

políticas urbanas desenvolvidas e aplicadas em Barcelona, desde 1980, contemplando a sua 

exterioridade, foi o que permitiu chegar à formulação do chamado “Modelo Barcelona”. Essa 

exterioridade foi conseguida através da projecção de publicações de textos difundidos a nível 

nacional e internacional, que fundamentavam teoricamente o dito “Modelo”. É importante 

assinalar como refere Carreras (2007a:3) “que la disciplina que se há consagrado como 

autentica escuela de Barcelona, y que habria dado casi toda la base material y simbólica de 

este modelo, há sido sin duda la arquitectura”. 

Hoje Barcelona assiste à sua terceira onda migratória, que amplia a diversidade e traz 

novos desafios relacionados com o emprego, a educação, a saúde e a habitação. Só 

recentemente se percebeu que o turista não vai a Barcelona para visitar seus museus e salas 

de concerto – que não têm acervo e nem tradição similar aos demais congéneres nas capitais 

europeias, mas sim pelo ambiente da cidade, pelo espaço público que ela oferece. Surgem 

agora novos desafios à cidade, como o aumento da diversidade cultural, a crise do espaço 

público (privatização), a passagem do bem cultural para produto cultural (numa clara conotação 

economicista) e a crise no consenso urbano: a cidade como projecto. 

 “En Barcelona, cambia el mercado de trabajo, la complejidad de las ciudades que se 
compone substancialmente de bullicio y unos pocos guetos…para ricos, envejece la 
población con esperanza de vida muy alta, aumentan las persona solas, hay muchas 
opciones sexuales y muchas formas de vida familiar, la presencia del pobre se realiza en 
unís ámbitos de la ciudad donde antes no los había” (FRACASSO, 2006:7).  

 

Neste sentido, a cidade ambiciona agora novos projectos, mais abrangentes e com 

uma escala maior, como é o caso do projecto Distrito 22@2 e o da Praça das Glórias.  

Horácio Capel (2006) vê nestas políticas urbanas, muito mais um plano de marketing 

na promoção imobiliária da cidade do que algo que traga benefícios aos seus cidadãos. Este 

autor é extremamente crítico do “modelo”, para quem este, não foi mais além do que procurar 

soluções internacionais nos modelos dos países escandinavos e da costa oeste norte-

americana. Ninguém pensou num modelo próprio, espanhol ou catalão, com as suas tradições, 

onde a própria história industrial e a flexibilidade inerente à existência de pequenas e médias 

empresas com capacidade de inovação, poderia ser uma boa base para a transformação. O 

mesmo autor aponta que Barcelona está a passar por um processo de destruição do seu tecido 

social, pois está voltada excessivamente para o turismo e de costas voltadas para o seu 

património histórico e a sua população. O espaço público depende muito da sua forma, mas 

também dos seus movimentos sociais. A competitividade económica procura fazer do espaço 

público um pivot para os seus interesses, gerando fenómenos de exclusão social, de 

marginalização dos segmentos da sociedade, que têm opiniões contrárias à realização de 

determinados projectos. O espaço público não pode ser utilizado para a competitividade 

económica. Segundo Fracasso (2006), existem outros meios para consegui-lo. A resistência 

                                                
2 O projecto 22@ transforma 200ha de solo industrial de Poblenou em um inovador distrito produtivo, dotado de 
excelentes infra-estruturas, que oferece mais de três milhões de metros quadrados de espaços modernos, tecnológicos 
e flexíveis no centro de Barcelona para a concentração estratégica de actividades intensivas em conhecimento. 
(Projecto 22@). A área estava afectada a uso industrial, entretanto com este projecto muda a função para as altas 
tecnologias.  
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cultural tem que parar a exclusão social, unir esforços e promover o surgimento da imaginação 

para resolver os problemas sociais.  

Manuel Delgado (2005) assume uma posição ainda mais critica que Capel, afirmando 

que a cidade parece que, ao não ter mais nada para vender, passa a vender-se a si própria. 

Segundo este autor, Barcelona é um parque temático que trata os cidadãos como turistas, dos 

quais somente se espera que admirem, consumam e se calem. A cidade torna-se refém das 

grandes empresas e o seu projecto vai-se definindo à margem da população. E como modelo é 

algo a ser seguido, copiado e reproduzido. Durante um seminário que ocorreu na Casa Ásia de 

Barcelona, intitulado “El modelo Barcelona desde una perspectiva asiática, norteuropea y 

ciudadana” no dia 24 de Março de 2006, era impressionante como alguns japoneses queriam 

mudar toda a tradição dos jardins japoneses, para seguirem o “modelo Barcelona”, estavam 

dispostos a perder a sua identidade, por algo que consideravam ser a inovação. 

Existe também quem defenda que Barcelona não é um modelo para ninguém, devido 

ao crescimento do consumo de energia não renovável e os conflitos ecológicos que isso 

produz.  

De facto a cidade de Barcelona é uma óptima vendedora, inclusive nos países 

latinoamericanos, onde o modelo foi implementado. Muitos dos arquitectos que trabalharam na 

intervenção de muitos dos projectos urbanos da cidade, formaram um gabinete de apoio à 

implementação do modelo em países latinoamericanos, como foi o caso de Argentina e Brasil.  

Podemos considerar que na realidade não existe nenhum modelo instituído, como que 

um plano estratégico, mas sim uma nova forma de fazer planeamento que teve como base a 

dignificação do espaço público. Este surge na base de todas as mudanças na cidade de 

Barcelona no período pós-franquista.  

É importante salientar que como instrumento legal de gestão territorial tinham o plano 

general que traçava as grandes linhas de intervenção urbanística, não sendo tão específico 

como o plano director municipal em Portugal. Depois, consoante as áreas de intervenção, 

instrumentalizavam planos sectoriais. Um dos exemplos é o plano de reforma interior do Raval  

Relativamente aos projectos da Rambla do Raval e da Praça dos Países Catalães, 

como já havia referido, estes encontravam-se entre os 100 espaços definidos por Bohigas 

como prioritários para serem intervencionados, embora com processos de construção distintos. 

No caso da praça dos países catalães, era um espaço aberto, amorfo, sem dignidade,  que 

congestionava um pouco mais a identidade do bairro, assim as limitações de projecto eram 

muito poucas ou quase nulas. No caso da Rambla do Raval, tiveram que ser expropriados e 

realojados todos aqueles que viviam nas casas destruídas para implementação do projecto, ou 

que demorou algum tempo. Estes projectos têm um espaço diferencial de 10 anos.  

Actualmente o grande projecto em elaboração (estudo prévio) é o da Praça das Glórias 

Catalãs. Aqui coloca-se a questão porquê ao fim de tanto tempo de Cerdá ter definido este 

como o centro da cidade, se está a intervencionar? Uma das explicações de Martorell é que a 

Câmara teve como prioridade os pequenos projectos e só agora em acordo com a caixa da 

Catalunha se conseguiu uma verba para tal projecto. Importa referir que esta zona é uma das 
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mais importantes ao nível de tráfego, pois é o ponto de confluência entre as vias principais da 

cidade. Contudo, antes de qualquer intervenção na praça, irá implementar-se um projecto de 

um museu do desenho, precisamente numa área sobrelevada e que irá ocultar uma das zonas 

degradadas de Barcelona, ainda com traços da época industrial da cidade. 

 

 
Figura 3.22 – Esboço esquemático do futuro museu do desenho. 

  
Fonte: Arquitecto Martorell. 

 

Martorell refere que não existe um modelo, este é apenas um nome, existe sim uma 

visão estratégica de planeamento centrada no espaço público, mas direccionada à cidade de 

Barcelona. 

Segundo Josep Montaner arquitecto e professor catedrático da Escola de Arquitectura 

de Barcelona (UPC), o chamado “Modelo Barcelona” está esgotado. O Ajuntament já não tem 

poder, a clarividência e a capacidade para conseguir fortes compensações sociais e urbanas 

dos operadores privados, tal como conseguiu em meados dos anos oitenta.  

É muito mais difícil agora a administração local conseguir controlar as intervenções 

segundo critérios municipais e nas áreas de novas centralidade, sendo que resulta mais 

rentável e tentador dar amplos poderes aos empreendedores privados, como se fez em finais 

dos anos noventa com o promotor Hines e a Diagonal Mar. À parte desta questão, os 

instrumentos de gestão urbana, por si, já estão marcados por uma suspeita de cumplicidade 

com a especulação, estão cada vez mais no disse que disse.  

 
 

3.2.1. Influências em bairros de Barcelona 

 
Para analisarmos os espaços é importante compreendermos o contexto territorial de 

inserção e como as transformações políticas, sociais e económicas da cidade tiveram 

repercurssões nos bairros em análise.  
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Figura 3.23 – Mapa dos distritos municipais da cidade de Barcelona.  

     
Fonte: Ajuntament de Barcelona 

 
 

3.2.1.1. Raval: um Bairro antigo profundamente transformado 

 
O Bairro do Raval faz parte da denominada zona administrativa – distrito de Cidade 

Velha, conjuntamente com o bairro Gótico e o bairro del Born/La ribeira. É delimitado a oeste 

pela Rambla e a este pela av. Parallel. O Mar e a Ronda de Sant Antoni definem a parte sul e 

norte respectivamente.  

Entre o século XV e a desamortização do Mendizábal no ano de 1837, o Raval vai-se 

converter na terra dos conventos. A grande quantidade de solo edificável favorece a instalação 

de ordens religiosas no seguimento da Contra-reforma impulsionada pelo Conselho de Trento 

(1542-1563). 

O bairro do Raval mantém um valor histórico para a cidade de Barcelona, mais pela 

sua história de evolução social e política do que pela sua situação ou o valor histórico dos seus 

edifícios. Para além da antiguidade do edificado, os elementos que contribuíram e caracterizam 

o bairro são3: 

- O traçado das ruas – pequenas e escuras; 

- A densidade de população e de edificação – a traça e tipologia do edificado é bastante 

homogénea, variando entre 5 a 8 pisos. Contudo, à parte de a fachada ser regular, muitas das 

habitações aportam mais habitações no que deveria ser os pátios interiores. A densidade 

populacional é de tal forma elevada que muitas habitações estão sobreocupadas; 

- A população residente, e vida de relação – grande parte da população é formada por 

imigrantes, sobretudo oriundos do Paquistão e Marrocos. Neste bairro convivem muitas gentes 

distintas com precedências variáveis.  

                                                
3 Ajuntament de Barcelona (1981). Proposta de critérios, objectivos e soluções gerais de planeamento do Raval de 
Barcelona. Barcelona.  
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- O desenvolvimento de uma forte actividade nas ruas, tanto ao nível do quotidiano como das 

suas festas populares; 

- Qualidade do edificado tanto pelo seu desenho como pelos materiais empregues; 

- Antigos comércios e lugares de encontro que se converteram em lugares de referência; 

 
Até meados de 1800, o Raval era um bairro pouco habitado, caracterizado por ser uma 

zona de hortas que abastecia grande parte da cidade. Já em meados do século XIX 

transformou-se num bairro onde dominava a indústria têxtil, recebendo um grande fluxo de 

pessoas provenientes das províncias próximas.  

A partir da segunda metade de 1800 vão começar a aparecer novas ruas com fábricas 

e habitação para os trabalhadores. As casas germinadas desaparecem ou são subdivididas em 

habitações de aluguer para acolher os numerosos campesinos que fugiram do campo com a 

crise agrícola de 1765-1766. Os trabalhadores das fábricas vão ficar a viver no bairro, pelo 

trabalho. Este bairro converte-se então no mais denso da Europa, aproveitando-se até ao 

último metro quadrado edificável4. As grandes indústrias que apareceram no Raval no século 

passado, responsáveis em grande parte pelo estado de densificação que hoje se encontra, 

transferiram-se posteriormente para a Cidade Industrial de Barcelona (zonas periféricas), 

consequência da dificuldade de acesso do transporte actual ao interior do bairro, a inadequada 

ordenação urbanística do planeamento dos últimos tempos e a alta pressão fiscal de 

Barcelona. 

O bairro do Raval era o único lugar dentro das muralhas onde se podia construir em 

altura, já que era pouco atractivo fazê-lo no exterior devido à instabilidade política (Carlismo e 

Bandolerismo). Além do mais, era perto da saída natural de Barcelona – da cidade portuária.  

Contudo, as largas horas de trabalho, os salários baixos e o encerramento de algumas 

fábricas, fizeram com que os operários começassem um período de revoltas com 

consequências no derrube das muralhas em 1859 e a expansão urbana e industrial para fora 

do núcleo urbano insalubre, facilmente controlado pelo movimento operário que se começava a 

organizar. Desta forma, o bairro conhece um processo de êxodo empresarial, de acordo com 

as teorias higienistas de Ildefonso Cerdá. No novo modelo de cidade, o Raval vai ocupar uma 

situação periférica como bairro residencial operário, que se estende até ao princípio do século 

XX. 

O Raval converte-se cada vez mais num bairro de habitações para as classes de baixo 

poder aquisitivo, entre os quais os imigrantes. O abandono do bairro pelas classes operárias, 

vai ter um papel importante durante a Semana Trágica (26-31 de Julho de 1909) durante a qual 

o Raval vai ser um dos principais cenários da queima de conventos e de conforto das 

populações com o exército. 

                                                
4 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2002). Memoria descriptiva do proyecto de ordenación de la Rambla del Raval: 
Urbanización del Espacio Publico y Rehabilitación de la Edificación existente en el entorno de la Rambla del Raval, 
Junio de 2002, Distrito Ciutat Vella, AJuntament de Barcelona (PROCIVESA).   
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”La urbanización desmesurada hizo crecer la marginación en un barrio dónde los lavabos 

eran compartidos en los patios interiores para toda una finca. La polución y los problemas 

epidémicos se tornaron frecuentes y la tasa de mortalidad disparó”5. 

 

Os primeiros vizinhos que reclamam a melhoria do bairro vão surgir nos anos 30, 

durante a segunda republica 1931-1936, com as propostas dos arquitectos do GATCPAC6. O 

Plano de Maciá reflectia soluções racionalistas e integradas para os problemas do bairro.  

O Bairro do Raval é vulgarmente conhecido por Bairro Chino. Contudo, o termo nada 

tem a ver com uma suposta imigração chinesa, mas sim com Francesc Madrid, que adoptou o 

termo ao ver o filme "Chinatown", rodada em São Francisco (EEUU), em 1920, e as suas 

semelhanças em termos de bairro problemático e socialmente conflituoso. O movimento dos 

marinheiros, a prostituição, os roubos e os problemas entre vizinhos, estigmatizaram o bairro 

da pior forma. Em finais dos anos 70, a chegada da heroína trouxe novos problemas e roubos 

e necessariamente um consequente isolamento, sobretudo ao nível do turismo. Neste sentido, 

o Raval faz igualmente parte do novo processo de planeamento, iniciado em 1980, mas que já 

estava agarrado a alguns pressupostos implementados no Plan Estratégico General 

Metropolitano. 

A recuperação do bairro a um nível mais vinculativo ocorre com as Olimpíadas, ligadas 

a intervenções concretas. A melhoria de alguns serviços sociais e também culturais, artísticos e 

desportivos, agregou-se às mudanças geradas pelo evento. 

Contudo, apesar de todas as intervenções, o Raval é ainda um bairro degradado, de 

difícil acessibilidade, mais social que morfológica. As rendas baixas e a dissolução do contrato 

de arrendamento permitiram que se mantenha a mesma população de há cinquenta anos 

atrás, caracterizada pelo envelhecimento e pela pobreza. Alguns dos antigos moradores 

abandonaram o bairro, e instalaram-se nas periferias, onde sentiam maior conforto e 

segurança, sobretudo pelos seus filhos.  

Existem igualmente pessoas que elegem o bairro por razões de trabalho, pela 

proximidade do escritório, ou do comércio familiar, outras que herdaram a casa dos seus pais 

ou de parentes próximos. Existe também uma amplia faixa social que está num grau intermédio 

entre os velhos e os jovens imigrantes de hoje.  

De um modo geral, existe uma coincidência de razões que vão desde a permanência 

biológica, selectividade social ou como último recurso, que fazem com que o ritmo de 

esvaziamento seja superior ao de zonas jovens da cidade, da periferia e da cidade dormitório.  

Contudo, o valor do mercado do Raval é mais baixo que outras áreas igualmente 

centrais dentro do casco antigo. Esta situação permitiu que vários artistas, artesãos e 

galeristas, entre os quais muitos estrangeiros, se fixassem nesta zona da cidade, assim como a 

posterior proliferação de locais de ócio, como restaurantes, bares e lojas que entraram na 

moda no princípio dos anos 90.  

                                                
5 Fonte: http://www.barceloca.com/data/details.aspx?ID=3425. Página visitada em 16 de Junho de 2007. 
6 Grupo de Artistas e Técnicos Catalães pelo Progresso da Arquitectura Contemporânea. 
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Em termos geográficos, o bairro do Raval surge como uma barreira da zona do 

Ensache para o mar, um lugar onde existe uma série de actividades recusadas pelo resto da 

cidade. Este aparece assim como a imagem de um mundo desconhecido, com um certo valor 

histórico e um papel antiético de funções perante o casco antigo.  

Com uma forte densidade populacional, no bairro convivem com a população catalã e 

espanhola, uma nova imigração proveniente sobretudo do Paquistão, Filipinas e de Magreb, o 

que tem gerado um desafio à convivência pela multiculturalidade. 

“Nunca pensamos, por ejemplo, que por semejante sitio se dignarían pasear los turistas: hoy 
los hay, armados de una de las ocho o diez guías de Barcelona, en varias lenguas, que 
pueden encontrarse en los quioscos de la Rambla. Ni que un día veríamos rótulos en inglés, 
árabe, ruso; que los bares ofrecerían, en lugar o además de calamares y tortilla de patatas, 
falafel y shawarma; que donde estaba la alpargatería abriría una galería de arte; que 
veríamos saris por la calle, carnicerías islámicas y en los bancos de la Rambla, alternando 
con los viejos del barrio, jóvenes pakistaníes7”.   

 
Esta caracterização faz do bairro do Raval um lugar especial e com limites bem 

definidos dentro da cidade de Barcelona. Contudo, ao nível social, nem todas as mudanças 

foram bem digeridas pelos habitantes já vinculados ao bairro. Vejamos as considerações de 

uma habitante do bairro que reflecte a opinião de muitos dos seus moradores: 

 
“El cambio del Raval y el de toda Barcelona después del 92 – ¿es para bien, es para mal? 
Para bien, qué duda cabe: en lugar de una ciudad lúgubre y parda, la tenemos colorida y 
aireada; en vez de mugre, luz; donde había tétricos bares y bodegas, hay hoy museos de 
mármol blanco; en vez de abulia y de provincianismo, vitalidad y cosmopolitismo ad... Pero 
es que nosotros amábamos aquello. Amábamos aquel Raval”8 
 

O bairro é hoje palco de diversas intervenções, tanto de iniciativa privada como pública. 

Obras de traça arquitectónica moderna e novas áreas de habitação. É um bairro multicultural, 

onde se pode encontrar uma grande variedade de produtos e serviços étnicos.  

                                                
7 Artigo publicado no jornal “La Vanguardia” em 2/12/2002 por Laura Freixas. 
8 Artigo publicado no jornal “La Vanguardia” em 2/12/2002 por Laura Freixas 


