
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

 

 

L'intervenció es situa en un dels punts foscos que es van detectar en el primer estudi urbanístic realitzat 

com a treball de grup, juntament amb Marina Monfort i Sandra Vergara. Es tracta d'una bossa de teixit molt 

dens comprés entre La Rambla del Raval a l'est, principal focus de sinèrgies al barri en l'actualitat, a l'oest 

l'eix comercial i viari de la Ronda St. Pau, al sud amb el c/ St. Pau i al Nord amb el c/ de la Cera. 

 

Les característiques fonamentals de l'indret són les cl'assiques del barri del Raval, on l'espai públic queda 

reduït a mínims, doncs l'amplada dels carrers és d'entre 4 a 6m com a norma general, acompanyats per unes 

alçades edificatòries que van des de 4 a 7 plantes. Així doncs l'escassetat de llum també es converteix en 

la tònica general. 

 

Al mateix temps la falta de continuïtat dels carrers en sentit horitzontal acaben per conformar un teixit 

recargolat, nomès inteligible a partir de les traces verticals dels carrers Reina Amàlia i Carretes, que també 

s'ha de dir, moren en els límits d'aquesta mateixa zona. 

 

Tot plegat resulta ser  un inconvenient en quan a la fluïdesa a nivell físic. Aquesta no permeabilitat unida 

a una altíssima concentració d'immigrants (la més alta a ciutat vella) desemboca en una part força 

desconeguda del barri, poc freqüentada, a excepció del carrer carretes gràcies a la proximitat de la rambla 

del raval.   

 

Tanmateix, quan s'estudia a fons el teixit es descobreix que el que permet que la zona funcioni és l'epai 

semi-públic, els patis d'interior d'illa. Aquests acostumen a tenir grandàries molt importants, cosa que 

permet una entrada de llum sorprenent sobretot quan es ve dels espais ombrívols del lloc públic. 

      

 

Així doncs el projecte busca, per una banda la millora d'aquesta permeabilitat, per mitjà de la continuació del 

carrer Aurora (actualment mor a l'alçada del c/ carretes), atravessant dues illes de teixit, i per l'altra 

pretén obrir un d'aquests generosos patis interiors d'illa al públic oferint-ne la seva llumiositat i riquesa. 

 

La continuació del c/ Aurora permetria no nomès la connexió entre dos dels eixos d'activitat més importants 

de ciutat vella, sinó que també connectaria amb la trama de l'eixample esquerra, el c/ Marqués del Campo 

Sagrado, cosa que permetria l'obertura de la vista de la muntanya de montjuïc ( es veuria el MNAC) desde la 

mateixa rambla del Raval. 

 

En quan a l'equipament BiBlioteca + Poliesportiu, aquest penjaria del nou tram del carrer Aurora, entre 

Carretes i Reina Amàlia. 

L'estratègia és la de no pertorbar en excés la personalitat del barri en quan a l'espai públic exterior, 

conservant-ne les alineacions i amplades de carrers, i d'aquesta manera aconseguint el màxim d'espai lliure a 

l'interior de l'illa pública. 

 

Els dos equipaments funcionen com a elements independents en tots els sentits (accessos, administració, 

funcionament energètic..), l'únic que els uneix és un aparcament públic a les dues plantes soterrani i la plaça 

que es situa sobre d'aquest. 

 

L'estratègia plantejada a nivell programàtic és la d'alliberar el màxim possible la planta baixa per al seu 

aprofitament com a locals comercials i d'activitat. D'aquesta manera nomès els accessos i les parts més 

públiques dels dos equipaments es situen en planta baixa (cafeteries, sales d'exposició), i la resta es 

planteja sota rasant o a partir de planta primera. 

 



El poliesportiu situa les peces de pista i piscina a la part superior del edifici, per conveniencia estructural, 

ambdós separats per un nucli de comunicacions i serveis amb vesturis, material i pas d'instal·lacions. La 

biblioteca queda organitzada en dues parts fonamentals, sala de lectura i fons obert al públic.  

 

Al mateix temps recalcar que els dos edificis situen les franjes de serveis i comunicacions a la part exterior 

del complexe, de manera que queden lliures les façanes que donen al pati, l'espai realment clau de projecte. 

 

En quan a l'estructura, aquesta és en la seva major part metàl·lica amb forjats de xapa col·laborant per 

alleugerir al màxim les càrregues i l'incidència visual de pilars. Aquesta estrucutra conforma l'edifici a partir 

de la rasannt en amunt, i a les plantes soterrani s'utilitza una estructura de pilars i jàsseres de formigó 

armat in-situ amb sostres unidireccionals, tot això sustentat per una fonamentació per pilotis i un mur de 

contencio perimetral. 

 

Les instal·lacions funcionen de manera independent i es basen fonamentalment amb una central productora de 

calor per cadascun dels edificisi una de fred per la biblioteca.    

  

 


