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L’objectiu de la intervenció consisteix en convertir el tram del carrer nou 
que es troba entre la rambla i la intersecció amb Pere III en un passeig de 
prioritat peatonal. Restar prioritat al transit rodat i convertir el peató en el 
protagonista.

· PLATAFORMA ÚNICA
Nivellar el carrer en una única plata-
forma contiuna i ampliar l’espai per la 
circulació del peató.

La intervenció consistirà en les seguents 
actuacions:

1. AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST. 
La vorera Est té la secció més estreta 
(entre1.9 i 2.6 metres) i és la que està 
millor orientada. D’aquesta manera 
serà la que s’amplii en 1 metre.

2. ELEVACIÓ DE LA CALÇADA A PLATA-
FORMA ÚINICA.
Sense enderrocar la calçada actual, 
s’augmentarà la superfície en 20 cm 
(nivell de les voreres). El carrer desai-
guarà al mateix punt on desaiguava 
previament, mantenint així la infraes-
tructura de clavagueram.

3. REDUCCIÓ VIARI I INCORPORACIÓ 
DE LA FRANJA VERDA.
Donada la sobredimensió de l’amplada 
destinada al vehicle, es reduirà aques-
ta permetent la creació d’una franja 
verda de 2,5 metres d’ample. Aquest 
nou espai incorporarà tres típus de sub-
espais de 4 metres de llargada cada 
un que s’aniran col·locant segons el 
seu context directe.

4. ELS PAVIMENTS:
El paviment existent està format de 
llambordes de 20x20 cm. 
En la intervenció s’utlitzarà una ado-
qui de formigó de 40x20 cm i 8 cm de 
profunditat (per a us intens de vehicles 
pesats). Aquesta mateixa peça servirà 
per tota la intervenció: col·locada de 
forma unidireccional en les zones pea-
tonals, alternant franjes de vuit-ple en 
els espais mixtos i en espina de peix en 
la zona de transit rodat.
D’aquesta manera s’aconsegueix uni-
formitat a escala general, però una dis-
tinció dels espais a nivell pròxim.

5. ELS ARBRES:
Actualment, el carrer Nou té Magnolies 
(fulla perenne) i Tell o Til·ler (fulla cadu-
ca). 
Per a complementar aquestes espè-
cies, s’incorporaran Bedolls Blancs i 
Tells, ambdós arbres de fulla caduca, 
de fàcil creixement i d’altra resistència 
al vent.

3.1 ESPAI VERD
L’espai verd serà el que incorporarà una 
superficie amb vegetació juntament 
amb un arbre.
Aquest espai serà l’unic que necessitarà 
exacavació previa per arribar al terreny 
original, i el seu nivell quedarà just per 
sota la resta, per tal d’aprofitar l’agua 
de la pluja.

3.2 ESPAI MIXT
L’espai mixt serà l’espai “estar”, una 
peça amb un paviment que alternara 
la llamborda amb el verd, i que incor-
porarà bancs i un arbre central.Aquests 
bancs estaràn col·locats perpendiculars 
al carrer perquè l’usuari obingui profun-
ditat visual.

3.3 ESPAI DE COLONITZACIÓ
Aquest espai serà el que permetrà als 
comerços del carrer nou treure les seves 
taules a fora i gaudir de l’exterior, oferint 
així un servei més atractiu al peató.

· GENERACIÓ ZONES D’ESTAR
Crear, sota la linea d’arbrat, zones 
d’estar amb bancs per seure.

· ESPAIS PER ALS COMERÇOS
Dotar el carrer d’espais que permeten 
la colonització dels comerços.

· INCORPORACIÓ DE + VERD
Acabar omplint els vuits de la alineació 
d’arbrat del front Est del carrer, i incor-
porar zones verdes en el sòl.

ESTRATÈGIA URBANA
OBJECTIUS

ESTRATÈGIES

PROPOSTA I MATERIALITZACIÓ
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 Vorera existent: Amplada          
d’entre 2.3 i 3.0 metres aprox.

    Paviment de llambordes 
de 20x20 cm.     

Zona aparcament: Amplada 
de 2.0 metres. 

Paviment d’adoquins de 
formigó de 40x20x8cm 

col·locats en espina de peix.

Calçada: Amplada de 3.60 
metres. 

Paviment d’adoquins de 
formigó de 40x20x8cm 

col·locats en espina de peix.

Espai mixt: Amplada de 2.60 
metres.

Paviment alternant adoquins 
de 40x20x4cm amb franjes 

de gespa.

Espai de colonització: 
Amplada de 2.60 metres.
Paviment d’adoquins de 

40x20x4cm col·locats unidi-
reccionalment. 

Espai verd: Amplada de 2.60 
metres.

Zona de vegetació. 
Ampliació vorera existent en 
1m. Mantenint el clavague-

ram existent. 
Pviment d’adoquins 40x20x4 

mixt o bé unidireccional 
(segons context)

Vorera existent: Amplada 
d’entre 1.90m i 2.60m.

Paviment d’adoquins de 
formigó de 20x20cm.

Sistema de clavagueram 
existent.
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Estat actual

1. Ampliació vorera est

2. Plataforma única

3. Viari+ franja verda

Típus d’espais de la franja verda

Paviment 
existent

Magnòlia

Bedoll Blanc Pollancre

Tell

LLamborda 
paral·lel + verd

LLamborda en
espina de peix

LLamborda 
unidireccional

06/16
E 1.500 ESTRATÈGIA URBANA

Centre de dia

Responent a les conclusions observades en l’apartat sobre la relació en-
tre la vida assistida i la vida en residència, el projecte separarà comple-
tament el programa allotjant els apartaments assistits i el centre de dia en 
l’edifici Clerch i Nicolau i la residència en la casa Nouviles. 

D’aquesta manera, la casa Clerch i Nicolau es convertirà en un edifici 
més de l’eix transitat. Convertint-se en un alicient per la activitat de la 
gent gran a través del seu centre de dia. 
Per altra banda, la casa Nouviles serà un edifici que mirarà més cap al 
jardí en lloc del carrer. I centrarà una activitat activa, però controlada al 
voltant del gran espai verd que ofereix la mateixa propietat. 
Els avis més actius i independents gaudiràn de la ciutat, mentre que els 
més limitats disfrutaran la tranquilitat que la mateixa casa ofereix.

INTERVENCIÓ EN EL CARRER NOU
SECCIÓ GENERAL I PLANTA

Escala 1.50
 

ESTRATÈGIA DE CONJUNT
DIVISIÓ DEL PROGRAMA
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11 Apartaments 
assistits

26 habitacions 
dobles

Magatzem 
i bogaderia 

Magatzem 
local

Sales co-
muns i office

Magatzems gene-
rals i bogaderia

Despatx 
coordinació

Despatx 
direcció

Sala treball 
+ office

Despatx 
coordinació

Serveis ofi-
matics

Vestuaris 
personal

Cuina

Administració

Despatx
Consulta

Recepció/
Secretaria

Espais ma-
gatzem + 

instal·lacions i 
residus 

Sala teràpia 
ocupacional

 CLERCH I NICOLAU

NOUVILES

Sala de 
tallers

3 Sales d’estar 
+ office

Menjador

Sala de 
lectura

Sala de 
lectura

Sala poli-
valent

Sala de 
Jocs

Sala de 
Jocs

Sala de 
bar i estar

Sala de re-
habilitació

Sales teràpia, 
perruqueria i 

infermeria

Gran sala 
polivalent

Programa vinculat als apartaments

Programa vinculat al centre de dia

Programa vinculat a la residència

Espais de servei/personal

- Proximitat al centre

+ Valor espacial

+ Superfície

+ Proximitat al centre

+ Contacte amb 
l’activitat del barri

CARACTERÍSTIQUES I QUALITATS

CARACTERÍSTIQUES I QUALITATS

RESPOSTA PROGRAMÀTICA

RESPOSTA PROGRAMÀTICA

Programa gene-
rador d’interacció 
amb l’entorn.

Centre de dia
Apartaments
assistits

Programa + indepen-
dent respecte context, 
amb + serveis.

Residència gent gran

El C
afè de

la font

C
entric Bar

Botiga

m
obles

Botiga

roba hom
e

Bar 

Restaurant

Bar 

Restaurant

Cònic
Cafè Bar

El Novell

Botiga 

Miralls

Botiga

Bazar

Merceria

Imagine

Botiga 

Rellotges

Chia

Tapisse
ria

Super mercat 

verduleria

Naturalia

Supermercat

Bon Àrea

Fruiteria

Verduleria

Flors i p
lantes

Flors C
aterina

Perruqueria

Homes

Perruqueria

Home/Dona

Menjar Casolà 

per emportar

Restaurant 

Àrab

Restaurant Cui-

na Mediterrànea

Peixateria

Maria

La binoteca

Bodega 

d’Espolla

Bar Restaurant

El Cau del Gust

Restaurant Xinès

Gran Muralla

Telepizza

Bar Cafeteria

Carniceria

Xarcuteria

Carniceria

Serraplà

Ò
ptica

Botiga pintu-

res i arts.

Mercat Plaça 

Catalunya

Mercat Plaça 

del Gra

Botiga 
foto-

grafia

Botiga 

Belles Arts

Farmàcia 

Soler

Pastiss
eria

Fàbrega

Fleca

Prujà

Fleca

Prujà

Sabateria

Tenda tele-

fonia mòbil

Tenda tele-

fonia mòbil

Estanc

Perruquer ia 

Joan Manuel

Botiga produc-

tes cosm
ètics

Xurreria

Perruqueria

Banc

Banc

Cafeteria 

La Plaça

C
ongelats 

la Sirena


