
El context inmediat
“L´entorn del solar dona les pautes per a la organització del projecte"

EDIFICI VILLARROEL

Bloc d'habitatges de 8 plantes construit als anys 
60 que destaca per la seva presència a l´estar 
aïllat. 
Presenta una façana posterior compositivament 
molt regular però estèticament poc cuidada.
Les seves plantes baixa i entresòl resten a 
disposició per introduir-hi nou programa.

MERCAT DEL NINOT

Ocupa mitja illa i destaca per la seva gran 
coberta que es vista per les plantes altes dels 
edificis que l´envolten. 
Presenta una gran capacitat d'atracció i de 
centralitat en la dinàmica del barri. 
Pendent de remodelació amb la que es preten 
obrir un accés a la part  que dóna al solar.

HOSPITAL CLÍNIC

La seva presència deforma la trama Cerdà per 
generar un gran espai lliure en el seu accés 
principal. 
L'eix que marca la seva implantació s'oposa 
perpendicularment al del mercat. 
Presenta un tester opac que merma qualsevol 
tipus d´activitat vers al carrer Provença.

_DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT INMEDIAT

_DADES URBANÍSTIQUES DEL SOLAR

SITUACIÓ: es situa entre els carrers Provença, Casanova i Villarroel, on anteriorment s'hi trobava el Parc de Bombers de Barcelona
DESCRIPCIÓ:  es tracta d´una parcel·la de 4797 m² que ocupa pràcticament mitja illa de l´Eixample i de 1,5 metres de desnivell
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 7a equipaments comunitàris i dotacions de caràcter local
TIPUS D'EDIFICACIÓ: edificació aïllada

 ALTURA MÀXIMA: 12 metres, sobrepassable quan es justifiqui fins als 18 metres
OCUPACIÓ MÀXIMA PB: 60%
INTENSITAT D'EDIFICACIÓ NETA: 1m²sostre/m² sol
DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICACIÓ: els cossos de l'edificació haurán de permetre la sistematització d'espais de l'interior dels solars per a jardins i patis

_  CasanovaFaçana de l'hospital clínic a _Façana de l'hospital clínic a carrer Provença

_Vista del solar _Xamfrá Provença - Villarroel
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La ordenació 

_CONECTIVITAT

_ALINEACIÓ

_ACCESSOS

_TRANSICIÓ

_FILTRE

_PERMEABILITAT

S'estableix un gradient  a l'hora de connectar en 
funció dels fluxes peatonals que s'intueixen més 
importants en el futur.
El nou edifici disposarà les peces més importants 
del seu programa segons aquest gradient.

Facilment podem delimitar un àrea mínima d'espai 
lliure a l'interior d'illa generada per la presència de 
l'edifici existent i el punt d'accés al mercat.
El projecte ha de connectar amb l'espai lliure de 
l'hospital i realitzar-ne una transició.

La dinàmica del context és la d'alinear-se amb els 
límits del solar, fet que marca unes línies clares 
d'ortogonalitat en el conjunt.
La part de programa d'habitatges seguirà la dinàmica 
alineant-se als carrers Provença i Casanova.

A les illes de l'Eixample els edificis fan de filtre 
entre el carrer i el jardí interior.
Es proposa un sócol on s'hi ubicaran biblioteca i 
escola bressol que generarà un interior i exterior 
creant al mateix temps dues places.

plaça interior

plaça exterior

La posició dels accessos potencia l'ús de  les zones 
del projecte.
S'ubiquen els de la biblioteca i l'escola bressol en el 
punt de transició interior-exterior i el dels habitatges 
on comença i acaba l'edifici, a les cantonades. 

La permeabilitat contribuirà a l'objectiu d'aconseguir 
activitat a l'espai públic que genera el conjunt 
edificat.
Es busca buidar al màxim la PB dins els marges que 
permet el programa i les alçades reguladores.

_ASSOLELLAMENT _XAMFRÁ

En general la parcel·la disposa d'un bon 
assolellament tot i que l'edifici de Villarroel genera 
una gran ombra a partir del migdia.
Es disposarà el programa com més convingui però 
tenint en compte un bon assolellament mínim de 2h.

Les cantonades de l'illa  del mercat i l'edifici 
existent trenquen amb la composició de xamfrans 
l'Eixample.
El nou equipament seguirà als seus homólegs no 
alineat-se als xamfrans.

“La ordenació com a resultat de la interacció d´INPUTS"

_OBJECTIUS. El projecte pretén donar resposta al funcionament 
del seu pròpi programa i alhora respondre al context que l'envolta.

1. Nova centralitat del barri 
COM? aglutinant programa

2. Generar ciutat
COM? allierant al màxim d´edificació la planta baixa

3. Unir eixos hospital clínic i del mercat 
COM? mitjançant la continuitat dels espais lliures 

4. Integrar edifici del carrer Villarroel i el mercat
COM? dialogant sempre amb el context

_ESTRATÈGIA. El projecte neix i es va formalitzant a partir de valorar i de fer interaccionar les dades o “inputs” 
que aporta l'entorn del solar amb el programa funcional d´equipaments públics.
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“Habitatge social, biblioteca, escola bressol i espai lliure”
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