
4. dos buits al voltant del passatge

El buit que deixa l‘antic Rec Comtal al seu pas pel solar es reproduït a l‘altra banda 

amb un buit que atravesa tot l‘edifici en alçada. Aquests dos buits segueixen el sentit del 

Passatge acompanyant així el fluxe de vianants. Els dos espais arriben fins a la planta 

soterrani aportant llum natural i connexions visuals entre el carrer i el món subterrani 

de les ruines.

2. completar dues mançanes

Actualment el solar unifica les dues maçanes. Amb l‘obertura del Passatge Sant Benet, 

l‘edifici dibuixa a banda i banda una nova façana definint així les dues mançanes com a 

unitats diferenciades.

1. obertura del passatge sant benet

L‘actual Passatge Sant Benet  no té sortida. Tot i ser un solar unificat es preveu l‘obertu-

ra del Passatge fins al carrer Rec Comtal seguint amb la retícula inciada en els carrer 

colindants i acabant amb un espai més obert a la plaça. Ambós accessos es fan des de 

l‘espai públic principal devinculant-se així d ela pendent del passatge.

3. façana al carrer rec comtal

La caixa del carrer Rec Comtal és la típica d‘un carrer del casc antic, tancada i amb una 

façana contínua al llarg del seu recorregut. El carrer s‘incia a la Via Laietana amb el nom 

de Sant Pere més Baix i acaba al Passeig de Lluís Companys amb el nom de Carrer del 

Rec Comtal, ambdós punts considerablement amples. És per aquesta raó que es creu 

necessari generar una façana al carrer Rec Comtal acotant els espais i definint els buits.
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Antigament, el solar estava dividit en dues propietats però el Passatge Sant Benet era 

encara un passatge sense sortida.. D‘una banda hi havia un edifici d‘habitatges de PB+4 

datat de l‘any 1855, l‘altra parcel·la era propietat del Ministeri de Defensa i hi havia un 

economat militar, que va funcionar com a mercat de l‘Excèrcit. L‘antic edifici d‘habitatges 

respectava el traçat del Rec i l‘edifici militar, juntament amb una terrassa en P+1 de l‘altre 

edifici d‘habitatges que toca el solar, impedia una possible obertura del Passatge Sant 

Benet.

L‘any 2003, l‘Ajuntament de Barcelona desallotja l‘economat militar i posa a la venda el 

solar. L‘empresa Núñez i Navarro compra per un preu molt baix aquest solar i també el 

del costat, fent fora les famílies que vivien als habitatges i unificant les dues parcel·les en 

un únic solar. Ara, l‘empresa té prevista la construcció d‘un hotel que va en contra de les  

lleis urbanístiques i d‘ús del sòl previstes per a aquest lloc, a més de no tenir en compte 

el traçat de l‘antic Rec Comtal


