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ÀMBIT DEL PROJECTE:
EL CARRER NOU

Esmentat per primera vegada a principis del S. XV l’actual carrer Nou 
era en aquells dies el camí de Girona, esdevenint un dels 4 camins més 
importants de l’extramur de la Vila.
D’aquesta manera, es convertí en l’eix principal d’un dels primers eixàm-
ples de la ciutat. Els primers edificis d’aquesta extensió daten de finals del 
S.XVI i principis del S.XVII. Edificis que es trobaven a l’alçada del l’antic 
camí de La Rutlla i el de Castelló (carrers adjacents a l’actual Plaça Ca-
talunya).
El creixement d’aquest eixample va ser lent durant els segles XVII i XVIII, 
però es va accelerar força a partir de 1800. 

El Carrer Nou segueix sent un dels eixos més importants i actius de la ciu-
tat.
Pel que fa al transit rodat, el carrer nou ha sigut sempre la principal en-
trada al municipi i al casc antic. Malgrat la seva posició, la Nacional II i 
la Ronda Sud (eixos “cinturons” de la ciutat Est i Oest respectivament) 
desvien gran part del trànsit de la resta de la ciutat.

D’aquesta manera, el carrer Nou s’enten com un eix comercial i de caire 
més peatonal. No només són els comerços a banda i banda de carrer, 
sinó els espais lliure que trobem en diferents punts que complementen i 
alimenten la activitat al llarg de l’eix: La Rambla, la Plaça Ernest Vila i la 
Plaça del Grà. 

És evident que tant per la seva situació en la ciutat com per les seves ca-
racterístiques, el carrer Nou és un eix de vital importància per al municipi. 
Eix de gran activitat comercial, i conector de varis espais lliures de gran 
importancia en la ciutat.
No obstant això, la relació entre l’amplada de les voreres i la calçada 
defineixen un carrer que en el seu moment va ser pensat per un flux intens 
de vehicles, deixant en segon terme la activitat del peató.

Actualment vivim un època on el vehicle privat perd pes degut a la crisi, 
i el peató torna a revalorar-se, acompanyat del verd que depura l’aire 
contaminat de la ciutat.
D’aquesta manera, el carrer Nou podria entendre’s no pas com el carrer 
que és avui, sinó com un passatge conector i de prioritat peatonal, on els 
peatons són els protagonistes, juntament amb el verd que els acompan-
ya i la gran varietat de comerços dels que poden fer ús juntament amb 
la gran plaça Catalunya i la Rambla.

La Rambla, amb una 
amplada d’uns 50m, 
esdevé un espai lliu-
re preciós que actua 
com a pulmó en un un 
context urbà dens. La 
rambla queda envol-
tada de comerços i 
restaurants que obren 
les seves terraces al 
gran espai lliure.

Les places Ernest Vila i del Grà (actual plaça 
Catalunya). Són dos places que encara avui 
m’antenen molt viva i activa la seva activitat 
com a espais de comerç i intercanvi que les 
caracterítzen des de principis del S.XIX. En elles 
s’allotja tres cops a la setmana el mercat del 
gra, ple de paradetes d’alimentació.
L’any 2011 es va inaugurar la coberta fotovol-
tàica que alberga part del mercat, juntament 
amb l’antiga coberta del Mercat del Gra, 
construida l’any 1886.

El carrer viu un tram inicial amb dos carrils de 
mateix sentit més carrils d’estacionament 
a banda i banda, secció del carrer que 
arriba fins la intersecció amb el carrer Sant 
LLàtzer (seccions 3, 4 i 5). Des d’aquell punt, 
el carrer continua mantenint pràcticament 
la mateixa secció de calçada, però només 
tenint un carril en lloc de dos. 
En canvi, les seves voreres s’estrenyen res-
pecte de la part Sud del carrer. Resultant 
en una realció desproporcionada entre  
calçada i voreres.  (seccions 1 i 2)

INTENSITAT ACTIVITATS

 -Activitat comercial

 -Activitat residencial

 -Activitat equipament

 INTENSITAT FLUXOS

-Flux transit peatonal

 -Flux transit rodat

DIMENSIONS CARRER

 -Dimensions calçada

 -Dimensions boreres

 VALORACIÓ ELEMENTS

-Quantitat vegetació

 -Mobiliari per seure

VALORACIÓ ELEMENTS DEL CARRER 

ESPÈCIES DE VEGETACIÓ DEL CARRER 

2. Tell  (fulla caduca)

1. Magnolia Grandiflora (fulla perenne)

ELS INICIS DEL CARRER

EL CARRER EN L’ACTUALITAT: CARACTERÍSTIQUES

CONCLUSIONS

LA SECCIÓ DEL CARRER: DIMENSIONS I ELEMENTS
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