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PLANTA EMPLAÇAMENT e 1/1000

SUPERFÍCIE PARCEL·LA:

CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA:

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:

5.317 m²

SUPERFÍCIE EDIFICABLE

OCUPACIÓ MÀXIMA

ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

TIPUS D'EDIFICACIÓ

NORMATIVA PROJECTE

1 m²st/1 m²s 4.741,33 m²   0,89 m²st/m²s

60% 2.686,05 m²   50,52%

12,00m - 18,00m 9,40m - 16,60m

AÏLLADA AÏLLADA

SÒL URBÀ / RÈGIM EDIFICABLE

SISTEMA D'EQUIPAMENT
COMUNITARI - DOCENT - CULTURAL

DESCRIPCIÓ DEL SOLAR
El solar ocupa una part de la mansana delimitada amb la confluència dels carrers Bilbao i del Marroc al districte de Sant Martí de Barcelona. A la banda del
mateix carrer del Marroc frontalment hi ha el Parc Central redactat per l’arquitecte Jean Nouvel. Pel costat paral·lel al carrer de Bilbao es delimita per Can
Ricart i s’emmarca coincidint paral·lelament amb el carrer del Marroc i alineant-se amb el tester del bloc d’habitatges en forma d’U del carrer de Bilbao. A la
particular posició del solar cal ressaltar-hi la relació amb l’Avinguda Diagonal.

REFLEXIÓ URBANÍSTICA. L'EDIFICI AL BARRI

El solar està situat en un emplaçament particular que fa de límit entre dues trames urbanes ben diferents. Per una banda, l’antiga trama industrial de poca
alçada del conjunt patrimonial de Can Ricart, i per altra banda, una trama d’edificació amb illa tancada o semi-tancada, més esponjada però de més altura
que penja de la superposició de la traça de la Diagonal amb la malla Cerdà.

L’edifici té com objectiu ser una peça d’alta qualitat arquitectònica i urbana capaç de dialogar amb el conjunt patrimonial de Can Ricart, el Parc Central del
Poblenou i la traça de la Diagonal. El resultat ha de permetre una osmosi entre espai públic i espai privat molt rica, en un lloc estratègic per a configurar
una àrea de nova centralitat productiva, cultural i cívica perfectament aliniada amb els postulats d’una Barcelona 22@ que aposta per ser una ciutat del
coneixement.

ALINEACIONS e1/2000 ESPAIS LLIURES e1/2000

AXONOMETRIA IMPLANTACIÓ URBANARECORREGUTS PEATONALS e1/2000

El projecte considera importantíssim dotar a l’edifici d’un espai públic dimensionat per tal de donar
resposta als condicionants d’ús que la magnitud del programa d’equipaments requereix. Des
d’aquest lloc ha de ser possible el reconeixement urbà de l’accés principal a l’edifici. En aquesta
direcció, l’edifici no s’alinea a vial al xamfrà dels carrers de Bilbao i Marroc (node de conexió amb
l’Avinguda Diagonal) amb la idea de crear un espai buit o lliure.

L’objectiu es basa doncs, en la idea d’espais buit o lliures que discorren entre la massa construïda
per fixar les distàncies mínimes, les visuals i els traçats que harmonitzen la malla urbana. La pro_
posta entén el buit com un espai de transitació a més d’un espai d’estança; zones obertes i transi_
tables a peu, contenint equipaments de proximitat així com espais d’esbarjo amb diferents perfils,
però capaços fonamentalment de fixar recorreguts de petita escala que connectin els teixits urbans
diversos, estructurant l’equilibri i la funcionalitat de la zona. La proposta contempla l’edifici també
desde la 4ª dimensió, el temps, i per tant els recorreguts. L'edifici es pot recorrer perimetralment.

PLANTA EMPLAÇAMENT e1/1000

CONTEXT I REFLEXIONS URBANES

A la part posterior del solar, l’edifici s’alinea amb el tester del bloc d’habitatges del carrer de Bilbao
(que conté un espai públic d’interior d’illa) reforçant la continuitat del Passatge per tal de donar una
lectura urbana seqüencial d’espais lliures de continuïtat de recorreguts que arriben a l’espai públic
entre les naus de Can Ricart. L’edifici tampoc s’alinea al NE amb el límit del solar per tal de donar
una continuitat de recorregut directa entre Can Ricart i un dels pocs accessos al Parc Central des
del carrer del Marroc.

El discurs del lloc i de l’espai públic ja ens dóna moltes pistes per a la disposició dels volums en el
solar. La proposta volumètrica s’inspira i pretén reinterpretar el conjunt industrial veí: Can Ricart es
basa en formes que creixen, amb capacitat d’afegir, inscriure o superposar i amb la possibilitat
d’adaptar-hi nous usos i noves formes. Per això la proposta neix d’aquesta idea de sistema que
creix i vol aconseguir que tot el conjunt final tingui un caràcter unitari però additiu. L’expressivitat
del volum edificat respon a l’agregació d’una sèrie de paral·lepípeds de diferents tamanys, conte_
nidors potencials de diverses unitats programàtiques que permetin una certa pluralitat d’usos i
usuaris com a aposta de l’urbanisme sostenible del segle  XXI.
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