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Referents

recuperació d’interior d’illa

conjunt multifuncional

Recuperar interior d’illa com a espai públic 

els programas s´obren cap l’interior d´illa

generan una plaça que posa en relació al 

mercat la biblioteca i la escola bressol.

L´escola bressol estableix una relació 

introspectivaentorn el seu propi pati

Donar permeabilitat a lílla per tal de obrir 

lìnterior cap al barri. Permeabilitat física i 

visual entre carrer i plaça.

Apertura de les cantonades obrint l’espai als 

accessos principals dels nous equipaments. 

Continuitat amb la zona verda existent del 

hospital clínic.

La façana interna s’obre a línterior d’illa i 

estableix una relació d’intercanvi directa a la 

plaça. 

La façana al carrer es més opaca, protegeix 

les zones de la biblioteca del soroll extern 

pero en canvi s’obre per marcar accessos i 

iliminar.

Organització dels volums dins de la parcel.

la de manera que optimitza la superfície 

de captació de llum, calor i ventilacions 

tranverssals.

Captació d’energía solar amb plaques 

fotovoltaiques.

Refrigeració i climatització amb fancoils ja 

que els espais tenen alçades assumibles.

energització passiva

energització activa

tipologia

col.locació-connexió-transició

Mantenir l’alineació de façana al carrer. 

Els equipaments es situen en planta baixa 

formant un sócol de serveis continu. El nivell 

de privacitat es ascendent.

La vivenda es distribueix en l’illa en tres 

cossos per generar una volumetria més 

porosa i aprofitar al máxim la radiació solar. 

Les crugies son més estretes i les vivendas 

passants, afaborint la ventilació creuada i la 

il.luminació interior.

Es genera un canvi en el pla de façana 

interior dels equipaments per trencar les 

alçades que  minimitzen l’efecte d’alçada per 

els vianants de la plaça. Es remarca el sócol 

públic i queda enrederit el pla de vivenda. 

Es genera un canvi en el pla de façana 

interior dels equipaments per trencar les 

alçades que  minimitzen l’efecte d’alçada per 

els vianants de la plaça. Es remarca el sócol 

públic i queda enrederit el pla de vivenda. 

BIBLIOTECA DE SANT ANTONI, BARCELONA. RCR Arquitectes,

Es tracta d´un referent clau de recuperació de l´interior d´una illa de l´eixample, amb l´espai interior com 

a protagonista i un programa mixte de clara vocació público-social.

“Un programa variat per a dinamitzar l´ús d´un espai lliure, generat en un interior d´illa de Eixample de 

Cerdà. Una biblioteca de barri com a porta i una llar de jubilats com a contrapunt i cohesió social amb 

l´esbarjo dels nens en el pati”. RCR 

La biblioteca actua coma porta d´enllaç sobre el corredor que va desde el carrer a l´espai públic, que al 

igual que un pati domèstic, és una extensió a l´aire lliure de la biblioteca i el centre de jubilats. Aquest 

pati urbà alberga diferents tipus d´activitats i proporciona l´oportunitat per a la interacció entre el joc 

dels nenes i els jubilats que freqüenten el centre.

Equipaments i vivenda al carrer Londres. Estudi Coll-Lleclerc,

La necessitat existent a l´eixample d´equipaments públic ha promogut l´aparició de nous 

complexos multifuncionals on es posen en relació equipaments, vivenda i espai públic. 

En el cas estudiat la inclusió en la illa d´un programa híbrid -vivendes subvencionades per a 

joves, escola bressol, escola primària i camps esportius- permet una reinterpretació de les 

possibilitats tipològiques de l´illa de l´eixample de Cerdà, amb una relació directa entre l´interior 

i el carrer, i una fractura del front constructiu que no impedeix la lectura de l´element urbà 

original. 

La proposta per tant proposa una recalifacació dels accessos, circulacions i espais oberts (patis, 

balcons i cobertes) que es converteixen en espais de relació i intercambi, amb llum i ventilació 

naturals. Aquest tipus de programa mixte aporta al context una gran dinamització a l´hora que 

promou l´ampliació del rang d´usuaris.

Dins d’aquest entorn ens protegim de 

l’exterior i creem el nostre propi espai 

interior. Sense deixar de banda la connexió 

amb aquest entorn urbà s’obre una nova 

entrada al mercat que el posa directament 

amb relació amb l’espai interior.

143-147143-147

143-147143-147 143-147143-147

143-147143-147

143-147143-147

Equipaments al mercat del Ninot
biblioteca+escola bressol+viviendaidea + intencions Ignacio Garcáa-Echevarría Marina, PFC junio 2011emplazamiento idea programa arquitectura instalaciones estructura


