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ANTECEDENTS HISTÒRICS

Zona d'actuació al centre de Barcelona, barri del Raval. Afectant a dos
elements diferents, per una banda ampliació del Dispensari Antituberculós, i per
una altre banda a la plaça o Jardins de Torres i Clavé per intentar recuperar
l'antiga proposta d'un rosari de places del Seminari al Liceu.

DEL LICEU AL SEMINARI

L'any 1980, l'Ajuntament de Barcelona, davant la necessitat d'assignar nous
usos als edificis buits d'aquells zona, va encarregar als arquitectes Lluís Clotet,
Òscar Tusquets i Francesc Bassó un estudi sobre les possibilitats que al
Convent dels Àngels, l'antiga Casa de la Caritat, s'instal·lès el Museu d'Art
Modern de Catalunya. L'objectiu del treball era recuperar uns edificis de gran
valor artístic i arquitectònic (en aquell moment en desús o amb poc
aprofitament), i rehabilitar espais de la ciutat en aquell moment molt degradats.
Aquesta àrea es va acabar convertint en un itinerari urbà, que comença al
Seminari Diocesà, al carrer de Balmes, i acaba al Liceu, a la Rambla. Aquest
recorregut es volia potenciar com a tal, per convertir-lo en una alternativa a
recórrer la distància entre un edifici emblemàtic i l’altre, de manera que en el
camí es posessin en valor edificis tan importants com la Casa de la Caritat, el
Convent dels Àngels, l’Hospital de la Santa Creu, etc., alhora que carrers i
places.
Moltes d’aquestes intervencions es van dur a terme i en alguns d’aquests
edificis es van fer rehabilitacions i canvis d’ús importants, de manera que s’han
convertit en un atractiu per al passejant de la ciutat i han aconseguit que els
seus entorns es converteixin en espais urbans de gran afluència i qualitat
urbana. Alhora es van crear espais urbans que no existien prèviament i que
aprofitaven l’excusa del recorregut per ser creats, en un barri on eren molt
necessaris.

ANTIC DISPENSARI CENTRAL ANTITUBERCULÓS I ACTUAL
CAP DOCTOR LLUIS SAYÉ

L'edifici es troba situat al Raval de Barcelona, en terrenys cedits per la Casa de
la Caritat, i fou enllestit entre el 1936 i 1938.
Les dures condicions sanitàries i socials de la població barcelonina des de
principi del segle XIX, van provocar l'augment progressiu dels casos de
tuberculosi, coincidint amb l'inici de la societat industrial.
La Mancomunitat de Catalunya organitzà una campanya o “obra
anti-tuberculosa” pròpia (1918) dirigida pel Dr. Lluís Sayé, que a Barcelona es
féu visible al dispensari de Poble Sec (carrer de Rades) el 1921, substituït
després pel dispensari central del carrer Torres i Amat (1933). Encarregat als
arquitectes Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres Clavé, tots
ells membres del GATCPAC, va constituir un dels pocs exemples
d’arquitectura moderna al centre històric de Barcelona en aquell moment; una
edificació propagandística dels postulats racionalistes i funcionalistes a
Catalunya.

El dispensari, restaurat el 1993, actualment acull el Centre d'Atenció Primària
Doctor Lluís Sayè.
El programa del projecte inicial agrupa tres organismes diferents: el dispensari,
la secció d'estudis antituberculosos i el local de la lluita antituberculosa de
Catalunya, amb un pavelló independent per l'habitatge  del porter; i està
organitzat en dos edificis lineals i paral·lels enllaçats per un passadís en "L" que
es repeteix a les quatre plantes, amb accessos als dos extrems i al nucli d'unió
dels dos edificis, i disposat segons l'orientació més favorable i l'aprofitament
òptim del contorn irregular del solar. El complex així articulat delimita un espai
lliure central que es destina a pati d'accés, rematat per l'habitatge del porter.
L'estructura porticada metàl·lica està justificada per la facilitat d'adaptació en
cada planta als serveis diferents, amb funcionaments molt variats.
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QUARTERONS GARRIGA I ROCA

Als quarterons Garriga i Roca de l'any 1858 s'explica l'emplaçament existent del
dispensari antituberculós als anys 1930, quan es va edificar, on s'aprecia que el
mur que uneix la casa del porter amb la resta de l'edificació estava recolzat per
unes fàbriques tèxtils que seguien l'alineació del carrer. Amb l'enderroc
d'aquestes fàbriques el tancament de l'edifici va quedar inacabat.

    ÀMBIT TECNOLÒGIC

ACTUAL PLAÇA TORRES I CLAVÉ

Desde la construcció de l'estació transformadora que abasteix a tot el casc antic de Barcelona,
principalment a la zona del Raval, la plaça ha quedat com una gran llosa de formigó amb una
pista de basquet. Delimitada per murs en tres dels quatre costats.

L'estació ocupa tota la planta de la plaça i limita amb el mur pantalla que alberga les ventilacions
d'aportació i les dos torres d'acer, de 3m de diàmetre, que alberguen les ventilacions d'extracció
d'aire; totes dues funcionen per plenum.
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