
CONTEXT URBÀ DEL PROJECTE

El barri del Carme és un barri d'origen obrer nascut al segle XVIII a
tocar del nucli antic de Reus. Tot i la proximitat al centre, el seu
origen humil i la seva posició perifèrica van donar al barri certa fama
de marginalitat.

El barri presenta una tipologia de cases baixes, edificades entre
mitgeres, moltes amb problemes associats a la manca de
manteniment i de condicions d'habitabilitat, i es caracteritza perquè
els carrers són estrets, per l'existència de barreres arquitectòniques i
per la manca d'espais públics i zones verdes que hi facin possible
activitats lúdiques i comercials. 

Al voltant de l'any 2000 s'encarrega el treball de l'Estudi urbanístic
del sector del Carme, a l'arquitecte Manuel de Solà-Morales.

El projecte d'intervenció integral es plantejava tres grans objectius:

1. Millorar l'accessibilitat i permeabilitat del barri.

2. Fer-hi operacions específiques pel que fa als equipaments i
l'espai públic. Els nous  equipaments s'ubicaran als edificis
del Vapor Vell, que es volen conservar com a patrimoni
industrial de la ciutat.

3. Dinamitzar els usos residencials amb la capacitat d'allotjar
noves activitats terciàries i nous equipaments.
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HISTÒRIA I MORFOLOGIA

Reus és un municipi de la província de Tarragona, la capital de la
comarca del Baix Camp.

Té una superfície de 53,05 km², amb una població de 106.790
habitants. La seva altitud és de 117 metres per sobre del nivell del
mar, i es troba a 14 km de la capital de província, Tarragona.

Té el seu origen en l'Edat Mitjana, però inicia el seu creixement
poblacional i urbà al segle XVIII, amb l'enderrocament de les
muralles i el gran desenvolupament de la indústria tèxtil.

A nivell urbanístic, Reus presenta un casc antic molt consolidat, amb
una estructura medieval de carrers estrets i discontinus, amb un
centre en l'actual plaça Mercadal.
Els creixements urbans que ha sofert la ciutat han estat en forma de
bosses que s'han situat al voltant d'aquest centre, limitades per vies
de comunicació que han anat estructurant i comunicant els diferents
creixements.

Des de que a partir del segle XIX es converteix, després de
Barcelona, en la ciutat de referència dels moviments culturals, la
ciutat s'ha situat en el mapa a nivell internacional com a centre
teatral i organitzador de festivals. El Trapezi, la Fira del Circ a
Catalunya, el COS, Festival Internacional de Moviment i Teatre
Gestual destaquen com a referents culturals al nostre país.

Recreació històrica de la inauguració del Teatre Fortuny, 1882.

Proposta de reforma interior del Barri setcentista del Carme. Es
proposen un seguit d'intervencions de naturalesa independent,
complementària i alhora, molt específica i d'impacte estratègic,
volent incidir en la vida urbana del barri. Les operacions milloren des
del grau i forma d'accessibilitat del barri, el caràcter del seu espai
públic i les dotacions d'equipaments, fins a proposar millores en
cases i carrers determinats del barri.

El barri del Carme el creua el carrer del Vent, el carrer de Reus amb
el flux peatonal més potent de la ciutat.
Tot i això, la degradació al barri és força generalitzada. Presenta
carrers mal asfaltats, voreres amb pèrdua de material, molt
malmeses i estretes.
El barri necessita un nou impuls dinamitzador que estructuri la seva
recuperació.

EL BARRI DEL CARME DE REUS  E 1/2500
TEATRE
FORTUNY

TEATRE
BARTRINA

BRÀVIUM
TEATRE

ORFEÓ
REUSENC

VAPOR VELL

Panoràmica històrica del conjunt industrial del Vapor Vell, 1909.
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