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El centre històric de Lleida ha sofert un procés d’estancament i
d’aïllament que ha esdevingut una nova realitat urbanística.
Aquest barri de la ciutat, que en molt pocs anys ha perdut més
població, és encara el centre comercial, té molts carrers pantalla
que amaguen realitats en condicions higièniques i socials dures.

En aquest sentit el programa ARI del Centre Històric pretén con-
cretar una actuació contundent i concentrada. Permetent una
àrea residencial sense canvis en el seu teixit, rehabilitant tant
l’espai públic com el privat, actiu econòmicament i comercial,
accessible per a vianants i per la circulació rodada, i amb una
qualitat de vida equivalent a la mitjana de la resta de la ciutat.
Així doncs el que es contempla és una permeabilitat del casc
antic que es materialitza amb la potenciació i la obertura de
carrers transversals a l’Eix Comercial i en les operacions de
canalització, urbanització i creuament del riu.

Una ciutat alhora de dimensions mitjanes i amb una alta espe-
cialització universitària, que amb el nou Campus Universitari de
Cap-Pont, situat a la vora de llevant del riu Segre, es consolida
com a una ciutat d'estudis segons el model de les ciutats uni-
versitàries angleses.

La proposta

Objectius
El projecte de Residència vol respondre a les necessitats de
Lleida plantejades tant en el PGM com en l’ARI.

Això vol dir contemplar la permeabilitat del casc antic, per mitjà
de la connexió entre el c. Sant Antoni i l’Av. Blondel, alhora que
estendre l’activitat més enllà de l’Eix Comercial, promovent de
nou l’ús residencial del casc antic.

Resposta urbanística al lloc

En el projecte es contemplen les alçades reguladores màximes
per a l’edifici de nova planta, de 19,50 metres per la façana del
c. St. Antoni i de 22,5 metres per la façana de l’Av. Blondel.

Es proposa la prolongació del carrer Ballester, produïnt un pas
a través de l’edifici, sense trencar la continuïtat de la façana del
c. Sant Antoni, que faciliti l’accés a un nou eix transversal que
connecta amb l’avinguda Blondel.

Necessitats de programa

Com a resposta als objectius i a l’emplaçament exposats ante-
riorment, es proposa una Residència universitària capaç de
donar servei a un ampli sector de la vida universitària, ja siguin
estudiants, professors, conferenciants, ponents...

En base a això s’estableixen els següents requeriments de
programa:

• Una àrea comercial que respongui a
les necessitats de l’àmbit universitari.

• Uns grans espais comuns que permetin
les activitats de relació, estudi o lleure.

• Diferents tipologies d’espais privats que permetin
l’ús de la residència a diferents usuaris.

L’edifici

L’accés principal es produeix a través del pas que va del c. St
Antoni a l’Av. Blondel.

S’entén com un passatge a doble alçada en el que el comercial
té tot l’àmbit del recorregut.

El passatge creua, però alhora s’aixeca en alçada per tal
d’arribar a l’espai d’accés a la Residència, un espai interior d’illa
de casc antic, que vol ser, no un espai residual sinó ben al con-
tari, un espai d’accés i d’activitat comercial i lúdica.

El bar, la sala polivalent lligada a ell, la copisteria, l’accés i els
serveis de l’administració de la residència, conformen un espai
dinàmic i que alhora deixa veure el moviment de la residència
a través de les passeres i del nucli de comunicacions.

Verticalment, la comunicació es produeix al llarg de tota una
franja de l’edifici, que permet accedir a les diferents plantes i a
les diferents tipologies d’espai privat que trobem en elles: sim-
plex per a una o dues persones, dúplex per a dues persones,
i estudis per a dues persones.

Horitzontalment, l’edifici respon a la voluntat de produir movi-
ment des d’allò comú a allò privat i a l’inversa. Les zones comu-
nes enteses com a punts centrals donen lloc a les activitats de
relació, de menjador, d’estudi, de biblioteca... Al seu voltant es
produeixen espais de transició on se situen les zones humides,
i en façana es troben els espais privats, les habitacions.

Projecte Final de Carrera:

Eva Maria
Gómez Freixinet
Residència d’estudiants
a Lleida.



86 PFC Eva María Gómez Freixinet Eva María Gómez Freixinet PFC 87

Emplaçament
El solar proposat està situat entre mitgeres al límit del casc
antic, ocupant les parcel.les número 94 de l’Av. Blondel i 31 i 33
del c. Sant Antoni, just davant del carrer Ballester.
Aquest lloc compleix les condicions necessàries per a desenvo-
lupar-hi una activitat d’aquest tipus, en estar ubicat davant
l’estació d’autobusos, un dels principals mitjans de transport
utilitzat per arribar a la ciutat des dels pobles del voltant, i molt
proper al que serà el nou Campus Universitari de Cap-Pont.
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