
El barrri. L'Antiga Esquerra de l'EixampleLa ciutat. Barcelona
“Cerdà aspirava a que la ciutat s'articules a través de carrers amples i espais verds" "L'any 2010 el Parc de Bombers es trasllada i l'espai es destina a albergar equipaments dotacionals"

El projecte

El projecte s'emmarca en el Programa d'Actuació que afecta al barri de l'Antiga Esquerra de l'Eixample.

En aquest Programa es recullen les mesures de Barcelona per créixer en habitatges dotacionals i equipaments (biblioteques, centres cívics, mercats...) i per 
recuperar els interiors d'illa. 

A continuació s'exposen les mesures del Pla que afecten directament al barri:

> CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC
- La política de recuperació d´interiors d´illa està recuperant jardins i espais de tranquil·litat pels veïns i veïnes. Ara doncs, resta completar una xarxa de 50 
interiors d´illa recuperats, més del 10% d ̀ illes de l´eixample, de manera que tots els residents disposin d´un jardí a menys de 300 metres de casa.

> HABITATGE
- Promoure l'habitatge dotacional creant una bossa d'habitatge en règim de lloguer

> EQUIPAMENTS
- Acabar amb l'execució del Pla de Biblioteques construint una nova biblioteca a l'Antiga Eixample Esquerra
- Construir 4 escoles bressol, una d'elles a l'Antiga Esquerra de l'Eixample

> EMPRESA COMERÇ I CONSUM
- Inici de la remodelació del Mercat del Ninot
- Mantenir el clima i caràcter emprenedor del barri

Així, es determina un projecte d'usos diversos, una biblioteca de barri, una escola bressol, 33 habitatges mínims de lloguer i una planta d'aparcament 
soterrani vinculada als habitatges; amb el que es crearà una nova centralitat pel barri i es recuperarà l´espai lliure a l´interior d´illa.

_Mercat del Ninot _Composició de les illes _Espais lliures i equipaments  _Planol del Pla d´Eixample de 1859 _Hospital Clínic _Parc de bombers

LA SEQÜENCIA. Originalment el Pla d'Eixample 
seguia una seqüència. Estava dividit en dos 
grans unitats, subdividides en quatre sectors i 
aquests en quatre petits barris. La dotació 
d'equipaments correspon a aquesta seqüència: 
un hospital a cada unitat, un mercat a cada 
sector i una escola a cada barri. Actualment, tot i 
l´aparició de noves tipologies  d´equipaments,  
la seqüència segueix essent vàlida per 
organitzar-ne la seva implantació a la ciutat.

L'ILLA. L'enginyer va dissenyar 
imperava la geometria estricta de carrers 
paral·lels i perpendiculars que únicament 
trencaven les grans avingudes que travessaven 
la trama en diagonal. Sobre aquesta  va plantejar 
unes illes parcialment edificades (contemplava 
que nomes es construís dos costats de cada illa) 
que incorporaven xamfrans per facilitar la 
circulació, i que destinaven la resta de superfície 
a jardí col·lectiu.

una quadrícula on L'Antiga Esquerra de l'Eixample comprèn la part 
d'aquesta banda del districte. 
El nucli original el formen la parròquia de Sant 
Josep Oriol, entre els carrers Diputació i Urgell i 
l'edifici de la universitat de Barcelona. 
A partir d'aquest nucli el barri es va 
desenvolupar per damunt de les vies del 
ferrocarril, al voltant del Mercat del Ninot sorgit 
en la dècada dels 80 del segle XIX i en aquell 
moment realitzat a l'aire lliure. 

La creació de l'Hospital clínic i la Facultat de 
Medicina el 1907 i la del Mercat del Ninot el 
1935 van servir per potenciar la zona i atraure 
promotors interessats en la construcció 
d'habitatges.
L'any 1932 es va construir a l'altre meitat d'illa el 
Parc de Bombers de Barcelona separat del 
Mercat a través d'un passatge transitable. La 
façana del carrer Villarroel va ser enderrocada 
als anys 60 per aixecar-hi un bloc d'habitatges.

L'any 2009 es preveu la iniciació de la 
remodelació del Mercat per part de l'arquitecte 
Josep Lluís Mateo. El projecte pretén reformar el 
mercat i modernitzant-lo però sense perdre la 
identitat que caracteritza el barri, amb un gran 
dinamisme comercial i d´activitats de lleure.
D´altra banda, el 2010 es trasllada el Parc de 
bombers i es pretén destinar l´espai a albergar 
equipaments dotacionals i a recuperar l´espai 
lliure per a l´ús de la gent del barri.

_ESCOLES BRESSOL, BIBLIOTEQUES I ESPAIS LLIURES AL DISTRICTE EIXAMPLE

BARRI

05. FORT PIENC
06. SAGRADA FAMÍLIA
07.  DRETA DE L'EIXAMPLE
03. L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
09. LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
10. SANT ANTONI

     ESCOLES BRESSOL

1. 
2. "La Fassina" 126m2
3. "El tren del Fort Pienc" 63 places
4. "La casa dels nens" 81 places
5. "Londres" 63 places
6. "El roure" 52 places
7. "L'arbret" 81 places

"Els barrufets" 63 places

     BIBLIOTEQUES

I. "Sagrada família" 2641m2
II. "Fort Pienc" 1091 m2
III. "Sofia Barat" 535 m2
IV. "Lola Anglada" 270m2
V. "Joan Miró" 750 m2
VI. "Sant Antoni-Joan Oliver" 1322m2

“L´Antiga esquerra de l´Eixample és l´únic barri del districte on no hi ha biblioteca"

_FORT PIENC (II) residència d´estudiants/geriàtrica, mercat, centre cívic, biblioteca, escola bressol i espai públic
“Josep Llinás”

_SAGRADA FAMÍLIA(I) biblioteca, mercat, centre cívic i espai públic
“Ruisánchez Arquitectes”

_LONDRES-VILLARROEL (5) escola infantil, escola primària, habitatges per a joves
“Coll-Leclerc Arquitectes” 

_SANT ANTONI- JOAN OLIVER (VI) biblioteca i espai públic
“RCR Arquitectes”

"L'edifici com a generador d'espai públic"

“Construcció lleugera"

"La passera com a espai d´apropiació"

“Doble alçada com a element vertebrador de l´espai interior"

Es treuen dues conclusions generals importants dels projectes similars del districte. Tots generen espais exteriors de qualitat, ja sigui per la 
seva posició o arquitectura, i per tant generen ciutat. I d'altra  banda es constata que com més programes funcionals aglutinen més centralitat 
generen al barri.

“Es tracta de generar ciutat i ordenar una mansana projectant equipaments públics”

EL MODEL. Barcelona és un model de ciutat on la 
trama de l'Eixample Cerdà del 1859 és capital. 
Ha estat reconeguda històricament per molts 
motius però entre ells destaquen les seves 
traces, la façana continua, l'illa o “mansana” 
tancada i sobretot el tractament del xamfrà. 
Amb el pas dels anys el model ha estat capaç 
d´absorbir el creixement de la ciutat, ha destacat 
per la densificació i barreja d'usos, i ha prioritzat 
la generació d'espais lliures. 
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