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LA PORTA A KREUZBERG 

PLANO DE SIUTACIÓ  E 1/5OOO

El Barri de Kreuzberg
ElEl solar es situa en el barri de Kreuzberg, un barri amb un gran pes 
històric i social, la importancia d’aquest barri es forja als anys 70, quan 
es funda SO36, una agrupació ciutadana que lluitava contra els abusos 
urbanistics que sofria el barri, el moviment, recolzat per la majoria del 
barri es dedicava a ocupar cases i restaurar-les amb mètodes 
d’autoconstrucció, aixó va fer que el teixit del barri conservi moltes 
caracteristiques del passat que s’han perdut a gran part de Berlin. 
ElEl barri té una gran tradició d’art urbà i alternatiu donat per la gran 
quantitat de joves que hi viuen.
Són aquestes característiques les que avuí confereixen al barri una 
personalitat i traces urbanes úniques, algunes de les cuals són 
reïnterpretades i adobtades pel projecte.

Les conexions i els limits
El Solar està molt ben comunicat ja que es trova en la porta al barri pel 
pont Oberbaunbrücke que ens comunica rapidament amb una de les 
vies mes importants de la ciutat, Karl Marx Alle, que acaba a 
Alexanderplatz.
PelPel que fa als limits, el barri esta clarament limitat per l’aigua per tres 
dels seus costats, generant quasi una peninsula a la qual els accesos 
són puntuals i per tant el nostre solar es un punt de convergència 
important entre el barri i Berlín.

El teixit urbà
El teixit del barri es potser el mes interesant a tractar en la primera 
aproximació, una configuració de illa tancada repleta de passatges 
confereix al barri un urbanisme únic, marcat per la dualita,Diferents a 
altres teixits existens de la època que s’observen en el plànol.
ElEl barri disposa de dos caracters, un urbà, rodat, de ritme ràpid, i l’altre, 
tranquil, lent, de descans, creat pels interiors d’illa públics, l’ús 
d’aquests interiors d’illas queda garantit gràcies amb la quantitat 
d’equipament públic que els habita. 

Finalment destacar la presència d’un pulmó verd que quasi parteix el 
barri en dos com es el Görlitzer Park.


