
A l'any 2001 l'Ajuntament de Barcelona va presentar un concurs sobre la remodelació del

parc de la Ciutadella i els seus voltants, el qual va anomenar Pla director de la Ciutadella.

Aquest concurs va ser guanyat pel despatx d'arquitectes Batlle i Roig. Ells proposaven la

remodelació de les actuals 27 hectàries que ocupa el parc quan s'hagi traslladat el zoo i

s'obri a les dependències de l'Universitat Pompeu Frabra, i possiblement s'amplii

l'edifici que actualment ocupa el parlament. El projecte preveu la connexió d'aquest parc

amb el parc de la Barceloneta.
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"...la arquitectura no cura. Pero puede alegrar la vida. Ver arboles y no

agotarse por los passillos, convalecer en un espacio domestico en vez de

encerrarse en un hospital. Muchos proyectistas, como Alvar Alto,

investigan la relacion entre la salud y el diseño de las clinicas."

EDIFICIOS QUE CURAN

Diario el Pais. Archivo. Domingo 5 febrero 2012

Hauteville-Lompnès, sanatorium Félix Mangini, 1900, Collection J-B. Cremnitzer

La arquitectura no cura. Pero pot alegrar la vida. Han sigut molts els projectistes

empenyats en investigar la relació entre la bona salud i la orientació, distribució

ubicació i fins i tot la decoració dels edificis

"... El sanatorio de Paimo es un monumento al cuidado y respeto por los pacientes,

una carta abierta a mejorar la vida. Los jardines, los amplios espacios, las terrazas y

las pasarelas ventiladas e iluminadas hacen que los enfermos lleguen a recuperar

la ilusión.."

Alvar Alto. 1929

Pla director de la ciutadella

Es una operació d’escala local i global :

1. entrada de l'espai natural a barcelona:

•parc dels barris

•parc  d'escala urbana i fins i tot metropolitana.

entrada d'infraestructures a barcelona:

•infraestructures generals de ciutat (alta velocitat, rodalies, etc.)

•infraestructures de barri (recollida pneumàtica, carril bici, etc.)

2. nova trama urbana:

•elements que relliguem els barris (nous equipaments de barri, relligat de carrers

interromputs pel ferrocarril,, etc.)

•elements de ciutat (l'estació i el complexe terciari, equipaments de ciutat, etc.). nova

identitat d'una peça de ciutat que unirà dos districtes (sant martí i sant andreu)
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PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

Anatxu Zabalbescoa

Project de sanatorium Franco-Germain- pour la ville de Lyon. Toni Garnier architect.

Les Grands travaux de la Ville de Lyon, 1917.


