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‚Habitatges tutelats per a gent gran i biblioteca al barri de sant pere | Barcelona‘

Tribunal :Eduard Calafell, Ignacio Sanfeliu, Francesc Bacardit i Mª Lluïsa Sànchez
Laura Sanchis Estruch | ETSAB, novembre 2015

04.  Programa i formalització

LA COTA RUINES (-2,50m)

El febrer del 2015, un cop començat el moviment de terres per a la construcció del nou hotel, es troben una sèrie de ruines del què havia sigut la ciutat 

medieval. Entre elles es va trobar el pas de l‘antic Rec Comtal, el qual dóna nom avui al carrer del Rec Comtal, com a molts d‘altres en el seu curs 

(Carrer del Rec, Carrer de la Sèquia o Carrer de la Sèquia Comtal). Aquesta infraestructura data del s.X i servia per portar aigua per a l‘agricultura 

i el funcionament dels molins del pla de Barcelona, a diferència de l‘Aqüeducte romà que va servir en el seu moment per portar aigua per al consum. 

Inicia el seu recorregut a Montacada on avui encara hi circula aigua i l‘acaba al mar passant pel mercat del Born on s‘ha posat en valor ensenyant-ne 

el seu pas.

LA COTA SOTERRANI (-2,20m)

Així com en la cota ciutat la intenció es obrir el pas del Passatge Sant Benet, en la planta soterrani es busca la connexió entre ambdues parts del 

projecte i del programa. La planta soterrani és la cota d‘entrada de l‘equipament de la biblioteca, després d‘haver accedit a través del pati i d‘haver 

baixat 2,20m ens trobem amb una planta que a més de l‘administració i l‘arxiu conté els espais més dinàmics d‘una biblioteca. A partir d‘aquí es pot 

accedir a través d‘una rampa a la sala d‘actes o sala polivalent del barri o amb unes escales a les altres plantes de la biblioteca. Ambdós espais de 

circulació són els dos buits que transcorren al llarg del passatge.

LA COTA CIUTAT

Una de les intencions primordials del projecte, és l‘obertura del Passatge Sant Benet. És per aquesta raó que es prèn la decisió de salvar la diferència 

de cota respecte les dues parts a connectar (2,20m) amb un carrer de pendent contínua i un replà intermig. La voluntat d‘acompanyar el peató per un 

carrer amb façanes pensades per `fer carrer` i no restes de mitjaneres cegues, fa que el traçat del carrer prengui una posició central en la parcel·la 

de manera que hi hagi edifici a banda i banda d‘aquest, separant aparentment el programa en dos. 

D‘una banda un edifici d‘habitatges tutelats per a gent gran a la banda esquerra que dóna continuïtat, tant estètica com formalment, al front consoli-

dat de façanes d‘habitatges al llarg del Carrer Rec Comtal, un edifici que vol passar desapercebut i que es queda a un segon pla de façana. De l‘altra 

una biblioteca de barri, un edifici de menys alçada, amb una presència més singular i amb caràcter d‘equipament públic.


