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La plaça de toros Les Arenes va tornar a obrir al públic de 
manera oficial el 25 de març de 2011 com un gran recinte 
d’ús mixt, entreteniment, oci i oficines. La històrica plaça, 
construïda a finals del segle XIX, va quedar en desús 
durant la dècada dels anys setanta degut a la pèrdua 
d’interès per les curses de braus a Catalunya. No obstant, 
l’important paper cívic i cultural que va tenir l’edifici en 
la vida de la capital catalana durant gairebé un segle va 
fer que l’Ajuntament decidís conservar la façana en lloc 
d’enderrocar-la. El disseny ha creat una entrada oberta i 
accessible al nou edifici a nivell de rasant. A més, un edifici 
adjacent – l’E-Forum – acull comerços i restaurants a les 
plantes baixa i primera, i oficines a les quatre més altes. 

El plantejament va implicar l’ús de tècniques d’arquitectura 
i d’enginyeria molt avançades per rehabilitar l’edifici original 
com un referent visualment imponent per a la ciutat. 
L’aspecte més sorprenent del disseny és la inclusió d’un 
“disc” habitable de 100 metres de diàmetre amb una cúpula 
de 76 metres de diàmetre, que “flota” sobre la façana, 
encara que és estructuralment independent, i aixopluga 
les múltiples activitats que tenen lloc a l’interior. Aquesta 
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Les Arenes va rebre més de 
300.000 visitants durant el primer 
cap de setmana...La terrassa 
panoràmica ha estat un gran 
èxit...Sembla com si les famílies 
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passejada del vespre. 
Steve Rose, The Guardian
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“plaça enlairada” incorpora àmplies terrasses al voltant 
del perímetre, amb cafeteries i restaurants des d’on es pot 
gaudir d’unes vistes impressionants de la ciutat. Així mateix, 
s’han creat unes places a nivell de rasant que faciliten 
la connexió amb les estacions de metro existents més 
properes i amb el parc Joan Miró. Tot el projecte s’enllaça 
estretament amb la Fira de Barcelona (una institució firal de 
nivell europeu que atrau més de tres milions i mig de visitants 
anuals) així com amb els districtes veïns de l’Eixample i 
Sants-Montjuïc. 

RSHP va voler rehabilitar Les Arenes (una plaça de braus 
del segle XIX) com un referent del segle XXI per a la ciutat. 
L’obra va suposar la conservació de tota la façana, així com 
la reintegració del que havia esdevingut una illa de tràfic 
isolada de l’entramat urbanístic. El disseny inclou un nou 
complex comercial i d’oci a l’interior de la façana, amb espais 
públics tant en la nova cúpula (amb un mirador de 360 graus 
que s’enlaira per sobre de la façana) com en els carrers que 
l’envolten, per la qual cosa ha esdevingut un catalitzador per 
a la revitalització d’aquesta part de Barcelona.
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