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Sup solar: 5414,24 m!

Sup solar: 5414,24 m!

Sup solar: 5414,24 m!

EL PROJECTE

5. La morfologia del passatge existent desapareix i aquest passa a formar part de la plaça

1. No es renuncia a la idea del pati d'interior d'illa de l'Eixample i es recuperen les idees inicials del projecte ideat per Cerdà:
 - Densitat més baixa
 - Bon assolellament i bona ventilació
 - Vistes obertes
 - Preveure un espai lliure amb jardins

2. No obstant, hi ha una transició de part de l'espai lliure de l'interior de l'illa a l'exterior. Aquest fet permet eixamplanar el carrer i crear més comunitat en un lloc que
fins ara només era de pas.

3. Es creen uns buits a l'edifici, a nivell de carrer, que serveixen de frontissa entre l'espai lliure perimetral i el central, fomentant l'ús públic d'aquests espais

6. El nou edifici no rebutja a l'existent, sinó que l'abraça i fa que formi part de la comprensió de tot el conjunt. Per tant, el revaloritza
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LA BIBLIOTECA
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Diaris i revistes / Fons comú

Sala polivalent / Aula de suport

Espai infantil

DISSOCIACIÓ DELS USOS

Les activitats es separen per plantes en funció del seu nivell de sorollositat. Així, l'àrea de fons comú (més silenciosa) s'ubica a la planta primera,
mentres la de diaris i revistes (més sorollosa) es situa a la inferior.

4. En aquests buits s'ubiquen els accessos a les àrees de la biblioteca i als habitatges, el que suposa un focus d'atracció i d'activitat.

Està directament relacionada amb l'escola bressol, però amb un accés independent per poder estar a servei de tot el barri

LLAR D'INFANTS

0-1 1-2 2-3

PATI PATI

ACCÉS

Sortida segura i
d'esbarjo

ELS HABITATGES

L'accés es fa des de la part més eixamplada del carrer Provença, permetent així una
entrada i sortida segura i d'esbarjo pels nens.

Tot el programa es desenvolupa en planta baixa, fent molt més fàcil la mobilitat dels
infants i evitant riscos innecessaris en el cas que existisin escales.

Els recorreguts d'accés a les aules des de l'entrada principal són més llargs per als
nens de 3 anys (no tenen dificultats per caminar sense l'ajuda dels pares o
professors) i es reserven les aules més properes per als més petits.

Les zones d'administració, sales de professors i vestuaris també estan situades prop
de l'accés principal.

La cuina, magatzem i bugaderia també estan separades de les zones d'aules. A més
hi ha un accés independent que permet l'entrada de materials sense interferir a les
activitats dels infants.

Les diferents edats estan distribuïdes en forma de pinta en relació a diferents patis. El
pati dels nens de 1-2 anys és compartit amb els nadons de 0-1 anys, ja que els infants
d'aquesta edat passen la majoria del temps als bressols o ens espais més delimitats.

Tant les aules com els patis tenen garantida més d'una hora de sol al dia.

PASSERA / AÏLLAMENT ACÚSTIC

BALCONS/ REGULADORS DE LA INCIDÈNCIA SOLAR

Els habitatges s'organitzen en passera. Aquesta queda orientada a nord-oest
(orientació menys favorable) i crea una pantalla acústica respecte al carrer transitat de
Provença. En aquest espai s'hi ubiquen les zones de serveis dels habitatges:
instal·lacions de climatització, rentadora, espai per estendre la roba,...

La façana de la passera és d'un material lleuger i modern (U-Glass), donant una
imatge més fresca davant de la contundència i sobrietat de la façana de l'Hospital
Clínic.

Tant l'habitació com la sala dels habitatges estan orientades a sud i per tant estan
obertes cap a la zona tranquila del pati interior de l'illa. El balcó al que tenen accés
tant l'habitació com la sala de l'habitatge fa la funció de ràfec. Aquest permet l'entrada
de sol a l'hivern  i l'evita a l'estiu.

Carrer Provença

Pati d'illa

NORMATIVA

Ocupació: 60% (3248m!)

Edificabilitat: 1m! sostre / 1m! sòl

Tipus d'ordenació: edificació aïllada

Altura màxima: 12m (18m si es requereix)

Alçada mínima PB: 4m

Alineació de les façanes: lliure

PROGRAMA

Equipaments públics a
l'Eixample de Barcelona

Biblioteca de barri

Escola bressol

30 Habitatges mínims

Planta soterrani amb aparcament

BIBLIOTECA

Sup útil: 1600m!
Sup construïda: 2080m!

El projecte tracta d'equipaments amb usos diversos, una biblioteca de barri, una escola bressol, 30 habitatges mínims de lloguer i una planta
d'aparcaments soterrani amb un mínim de 40 places.

La intervenció serà a l'Eixample de Barcelona entre l'Hospital Clínic i el Mercat del Ninot, és a dir, el solar es troba colindant paral·lelament entre el carrer
Provença i el passatge que separa el Mercat del Ninot i l'actual Parc de Bombers i perpendicularment el carrer Casanova i el carrer Villarroel

Es tracta de generar ciutat, crear i ordenar una mansana d'equipaments públics i intentar unificar o fusionar el Mercat del Ninot amb els nous equipaments
que es plantegen.

El fet d'existir diferents usos no condiciona que cada ús sigui una volumetria diferent i aïllada, sinó que aquests usos es poden barrejar sota una mateixa
coberta.

PB PB+1 PB+2

ESCOLA BRESSOL

Sup útil:655 m!
Sup construïda:850m!

PB PB+1 PB+2

HABITATGES

Sup útil: 1500 m!
Sup construïda: 2000m!

PB PB+1 PB+2

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA

40 % ocupació 20 % ocupació 10 % ocupació

16 % ocupació 8 % ocupació 4 % ocupació

36 % ocupació 18 % ocupació 9 % ocupació

Aparcament

Zona d'accés   
Espai multimèdia 
Espai diaris 


Sortida emergència Biblioteca

Sala de professors
Vestidor
Direcció   
Aules 0-1 anys 
Aules 1-2 anys 
Aules 2-3 anys 

Cotxeria
Accés llar infants 
Accés biblioteca infantil 
Distribuidor principal
Cuina
Sortida emergència habitatges  
Magatzem cuina 
Bugaderia/instal·lacions 
Sala polivalent 

Zona d'accés espai polivalent
Espai polivalent
Cambra higiènica
Comptadors
Magatzem residus    
Zona accés habitatges 
Accés garatge  


Espai treball intern
Cambra higiènica
Descans personal 
Despatx direcció
Atenció al públic

Atenció al públic fons comú 
Fons comú   
Cambra higiènica 
Biblioteca infantil 
Cambra higiènica 

Vestíbul habitatges
Habitatges
Sortida d'emergència
habitatges

Vestíbul habitatges
Habitatges
Sortida d'emergència
habitatges

Magatzem biblioteca

Accés exterior

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DEL SOLAR

IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE

PLANTA SOTERRANI -1

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA I TERCERA

PLANTA QUARTA
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