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ESTAT ACTUAL_PREEXISTÈNCIES
Es tracta d’un dels carrers comercials de la ciutat de 
Figueres, juntament amb el nucli antic i una part de la 
carretera de Roses.. Tot i el volum peatonal que hi passa, les 
voreres són estretes i amb un paviment molt irregular.
El carrer compte amb doble sentit de circulació d’entrada 
de transit rodat, amb aparcaments en fila en un dels seus 
costats, aportant així molt volum de trànsit en direcció al 
nucli antic.
Es detecta poca presència d’arbrat, concentrat a les 
cantonades dels carrers passants, en escocells puntuals, i al 

centre del carrer Nou, en escocell corregut. 

PROPOSTA
La proposta de la nova ordenació del carrer Nou, va lligada 
amb l’estratègia seguida per el POUM vigent, que consisteix 
en la reestructuració i esponjament dels accessos al centre 
històric, per tal de no saturar-lo de transit rodat, i establir 
un equilibri entre el vehicle, i el peató. 
En aquest cas, es proposa un carrer assimètric, en plataforma, 
amb una ampliació de l’espai del peató, més gran a la part més 
assolellada, i una reducció de l’accés de vehicles, passant a 
un sol carril i amb zones d’aparcament localitzades. Aquests 
espais, estan separats al llarg de tot el carrer per una franja 
vegetal, lleugerament inclinada, on es troba l’arbrat, col·locat 
a portell. En l’elecció, s’ha tingut en compte: 
 _Fulla caduca, amb copa densa per aprofitar tot el  
 sol a l’hivern i tenir sombra a l’estiu
 _Alta resistència al vent
 _Color i aromatització de l’ambient
 _Alternança entre les tipologies   
D’aquesta manera, es garanteix un moviment entre els dos 
edificis més fluid, facilitant el desplaçament d’usuaris del 
centre i  la residència i a més, un augment de la potencialitat 

del comerç al llarg del carrer, reactivant-lo de nou
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EL CARRER NOU

Variabilitat d’alçades al llarg de tot el carrer Presència d’elements neoclàssics_Edifici Consell comarcal Alt Empordà Voreres estretes i es escocells petits Edificis nous més alts Til·ler (tilia europaea) Franges verdes, tipus Passeig de Sant Joan Prunera (prunus ceracifera pissardi)


