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• Elements històrics singulars i amb ús públic.

• Façanes d'obra vista i visibles en pràcticament tot el seu perímetre.

• Obertures, elements estructurals i ornamentals conformant un ritme.

• Conjunt d'habitatges rehabilitats.

• Volumetria de gra petit, que dialoga i s'adapta a l'església i la
universitat.

• Façanes de colors ocres, amb un cert ordre intern però conformant un
conjunt heterogeni.

• Conjunt que respon a la Via Sforza.

• Escala similar a altres edificis que conformen els carrers del centre
de Milà.

• Façanes principals mirant a aquesta via. Mitgeres cap a
l'emplaçament.

• Passatge arbrat entre la universitat i l'església.

• Presència d'arbres i arbusts al voltant d'aquests elements i en
diversos punts de l'espai lliure, similar a altres espais interiors
d'illa de la ciutat.

• Ocupació amb ús d'aparcament de l'espai lliure entre el solar i
San Nazzaro, fàcilment adaptable a espai lliure públic.

• Circulació rodada restringida per la Via Sforza, que forma part
d'una ronda que circumbala el centre de la ciutat. Just al costat
de Corso di porta romana que segueixen tranvia i metro.

• Circulacions a peu seguint les vies i creuant entre la universitat i
l'església.

• Recorreguts de passeig seguint els espais que es van obrint en
successió, més lluny del trànsit rodat.

• Possibilitat de reconvertir l'actual accés rodat a l'espai interior en
accés peatonal.
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• Mitgeres

• Façanes poc foradades que actuen com a  mitgeres

• Antic tanatori que ja ha estat traslladat a una altre lloc de la ciutat.

• Ocupació de l'espai buit per als assistents al tantori

EL BUIT

EL BUIT
• La importància de l'espai buit com a  espai públic de l'edifici  i del

barri

• Connexió de  l'espai lliure amb la resta d'espais públics existents a
l'entron.

• El buit al voltant dels edificis històrics els revaloritza.

EL PLE

• Donar continuïtat a l'espai. Tancament de la mançana engantxant-me
a les mitgeres.

• Donar una façana contínua cap a la Via Sforza.

• Generar activitat cap a l'espai públic.

CONTINUÏTAT DE L'EDIFICACIÓ L'ESPAI PÚBLIC

INTENCIONS
CIRCULACIONS

• Reforçar les circulacions existents característiques de l'espai.

• Permetre creuar l'espai lliure, encadentant els espais publics
existents.

MITGERES / ANTIC TANANTORIFAÇANES PINTORESQUES

PREEXISTÈNCIES

E 1/2000

E 1/2000

E 1/1000

Plaçeta

TENSIONS ENTRE EL BUIT I EL PLE
• Controlar a través del volum del projecte, les visuals dels edificis

històrics des de la Via Sforza.

• Obrir-les des de l'espai públic.

• Oferir unes bones visuals des del projecte als edificis històrics de
l'entron.

CONTROLAR LES RELACIONS AMB ELS EDIFICIS HISTÒRICS
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Mitgeres


