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*CONCLUSIONS *ESTRATÈGIES D'IMPLANTACIÓ

1. unidad formal a partir d'elements diferents
- la regularitat es materialitza en un ordre públic dels carrers i una fragmentació

d'edificacions que formen conjunts variats sense una singularitat monumental. La implantació
dels edificis segueix unes regles de fixació de volums màxims a través d'un instrument legal i
tècnic que és l'ordenança d'edificació.

- PB lliure.
- iluminació contrastant segons posició, però sensació d'oscuritat en conjunt.
- edificació indiferent a la topografía existent del solar.
- permeabilitat total.
- falta de jerarquíes - domina la omogeneitat.
- perspectives limitades en alçada, lliures en amplada.

escola infantil i primària
ocupació PB: 300 m²
profunditat: 28,5 m

xamfrà irregular
pati d'acces a l'escola
decongestiona unes voreres que poden acollir
les bosses d'estudiants que habitualment es
generen en els accesos als equipaments escolars

- aprofita l'assolellament.
- sugereix la topografía existent del solar.
- permeabilidad tanto longitudinal como transversal.
- conjunt d'edificis jerarquitzats.
- espai públic fragmentat.
- vistes controlades en amplada, lliures en alçada.

espai lliure organitzat en franjes

residència geriàtrica
ocupació PB: 1040 m²

mercat
ocupació PB: 390 m²

biblioteca
ocupació PB: 1750 m²

espai públic
3300 m²

5. falta la connexió entre en nivell del carrer i les plantes pis.

superfície construïda 1090.7 m²
ocupació PB 1090.7 m²

superfície construïda 2184 m²
ocupació 546 m²
PB+4

condicions

- sol directe en els patis.
-distribució en una planta.
- tranquilitat - cap a l´interior de la illa;

- cap als carrers Villaroel/Provença;
- cap al passatge interior d´illa.

- possible connexió amb els espais infàntils de la biblioteca.
- espai obert d´acces per a acollir un gran fluxe de persones durant certes
hores del dia.

Horari de funcionament: 9-12 i 15-18

Zones:
- zona de descans.
- zona destinada a la higiene (lavabo/canviador).
- zona d’activitats individuals o de grup.
- accés directe des de l’aula al pati.

condicions

- assolellament: - que rebri sol del sud i sud-est - carrer Provença.
- pot arribar a l´altura màxima, amb PB+4 (16-18 m).

- aprofitar la tranquilitat: cap a l'interior d'illa.
- espais comercials / alternatius en planta baixa: permeabilitat cap al carrer.
- dues façanes oposades, per a garantir la ventilació creuada.
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Població de l'Eixample - 2008

% població que viu sola  14,0 
% població nascuda a Catalunya  61,3 
% població nascuda a la resta d'Espanya  17,0 
% població nascuda a l'estranger  21,8
% població nacionalitat estrangera  18,1

*PRIMERA APROXIMACIÓ DELS PROGRAMES

7. existència d'excepcions: supermançanes
- mançanes amb passatge o mançanes en agrupacions de dues, quatre, sis i nou: la proposta pot ser
excepció o neutralitat.

6. existència d'excepcions: mançanes amb passatge.
- per augmentar la superfície de façana.
- per separar els diferents programes.
- per a poder creuar la mançana.
- per tenir accesos principals i accesos secundaris.

2. els espais d'interior de mançana i els carrers tenen zona de ombra i sol a la vegada.

3. exterior homogèni, interior heterogèni.
4. profunditat edificable de planta baixa diferent de les plantes pis.

superfície construïda 2636.4 m²
ocupació 1318.2 m²
PB+1

superfície construïda 2636.4 m²
ocupació  878.8 m²
PB+2

superfície construïda 2636.4 m²
ocupació  659.1 m²
PB+3

Horari de funcionament:

DL, DM i DJ: de 10 a 14 i de 16 a 21 hores
DMa i DV: de 10 a 21 hores
DS: de 10 a 14 hores
DG: d´11 a 14 hores

condicions

Santi Romero - ´L´arquitectura de la biblioteca´:

- centre que garanteixi la democratitzacio de la cultura i el saber.
- espai cultural i de trobada: ha de ser el centre públic social
d'informació més important del territori, un multiespai obert a
tots els sectors socials.

- espai d'oci: la relació que s'estableix entre el templs lliure de
que disposa la població i el consum de bens culturals és directa. El
nou concepte de biblioteca converteix aquest equipament en el
lloc de participació i intercanvi d'activitats culturals i recreatives.

- per el seu caràcter social, la biblioteca s´hauria de posar cap a
l´espai / carrer més públic: xamfrà nord / carrer Casanova.
- per la innecessitat de llum directe - a l'ombra dels altres edificis.
- que no dongui sombra cap a l´espai públic, sino al carrer.

Població de l'Eixample - 2008

TOTAL 268.189  
Nens (0-14 anys)   28.529  10,6%
Joves (15-24 anys)  24.047  9,0%
Adults (25-64 anys)  157.241  58,6%
Gent gran (65 i més anys)  58.372  21,8 %

BIBLIOTECA
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ESCOLA BRESSOL

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

CONSTRUÏR EL LÍMIT

Josep Llinas - Illa Fort Pienc
solar: 6480 m²
àrea ocupada: 3180 m²
espai lliure: 3300 m²

CARACTERÍSTIQUES L´EIXAMPLE - LES LLEIS DEL PROJECTE

DISTRIBUCIÓ LLIURE

SANAA - Museu d'art contemporàni, Kanazawa
solar: 10110 m²
àrea ocupada: 6095 m²
espai lliure: 4015 m²

FRANJES I PERMEABILITAT

Coll & Leclerc - Villaroel & Londres - illa 'permeable'
solar  5260 m²
àrea ocupada: 734 m²
espai lliure: 4256 m²

habitatges per a joves
45 hab de 40 m² en 5 plantes
ocupació: 430 m²

superfície construïda 2184 m²
ocupació 728 m²
PB+3


