
MEMORIA 
 
El projecte parteix de la reordenació tan del programa del Port Vell de Barcelona com 
la possibilitat del moviment dels molls existents. Així matiex, es desenvolupara més 
detalladament la rehubicació del hotel Vela i en especial les piscinas resultants de la 
rehubicació del Club Barceloneta i el Club Natació. 
 
Com a idea general de reordenació, el projecte gira entorn a dues idees. Una d’elles és 
recuperar el protagonisme de les façanes històriques de la Barceloneta i Ciutat Vella 
entorn de l’aigua central, lliberant a aquesta als vaixells menuts i a les seves 
circulacions. La segona idea és la de la concentració del programa sobre els nous 
terrenys generats amb l’obra de l’hotel Vela. Es passaria d’una situació actual on els 
edificis actuen de manera autònoma assumint un fals protagonisme de les aigües del 
port a un context on trobariem uns conjunts urbans (ciutat vella-barceloneta-nova 
agrupació) que rodeixarien l’aigua central. Passem d’una lectura d’individus a una 
lectura de conjunts. Com a resultat tindirem una disposició perimetral entorn a una 
aigua dominada pels vaixells recreatius amb un espai públic final que acaba per girar i 
mirar a la ciutat històrica. Un recorregut circular que passa entre les dues aigües 
d’aquest context; la del mar i la del Port. 
 
En quant als projectes del Nou hotel Vela i de les piscinas, intenten jugar amb la 
fragmentació del programa, prenent com a imatge de referència els “tingladus” de la 
Barceloneta de mitjans de segle, aixi com l’esglaonament del seu sky-line. A més a més 
tots dos projectes intenten generar activitat al voltant de l’aigua que rodeijen; l’hotel 
actuaria a mode d’estació marina on els espais comuns del hotel serien com clubs 
nàutics, i les piscinas serien uns edificis entre l’aigua de la platja i l’aigua tranquila del 
interior del Port. Aquest es també un dels objectius del projecte; que els edificis 
s’aprofitin de l’aigua que envolten. 
 
Mes concretament, les piscinas son unes cobertes o closques realitzades  amb 
estructura metal·lica a partir de la soldadura de perfils IPE. Les jasseres que 
cubreixen les piscines son uns elements que treballen l’entrada de llum natural creant 
aixi una mena de llinterna interior amb llum natural difosa. El nivell de les piscines es 
situa sobre la cota 3.00m (respecte el carrer) i deixa per sota una planta-sòcol de 
serveis on queden allotjades les instal·lacions i els pàrquings. Es tracta d’elevar al 
usuari a una cota per sobre de carrer i deixar d’aquesta manera una continuitat clara i 
neta entre l’interior i l’exterior on les vistes al litoral del maresme protaginitzen el 
fons. 
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