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Al Kherba: nova porta a la medina de Tunis
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اخلربة: ب جديد يف مدينة تونس 

Projecte d’urbanització de l’ASM, 1983

Projecte de l’ASM, 2007

Teixit històric, previ al 1943

El buit respecte la medina

Teixit previ al 1943

Situació projecte. Total=5348m2

|  H I S T Ò R I A  D E L  L L O C  | 

Abans del 1943
El lloc s’anomenava Mdaq el Halfa, és a dir, on es picava l’espart 
per la producció del paper.  Forma part del teixit tradicional de  
casa pati i carrers molt estrets.

1943
ElsEls bombardejos de la segona guerra mundial deixen un buit 
dins del teixit dens de la medina de Tunis. Es comença a 
anomenar a la zona “Al Kherba”,  literalment, el lloc destruït i 
ruïnós, conservat en mal estat.

1954
Els poders públics decreten la Kherba “zona prioritaria a 
planicar”.

19721972
El 20 de Desembre es decideix l’expropiació de 5211m2 de sòl 
buit a la Kherba

1974
Apareix el decret d’expropiació. El ministeri de l’equipament 
cona a l’ASM l’estudi de la zona de la Kherba.

1975
ElEl 21 de Maig es proposen dues variants d’urbanització i són 
discutides pels corresponents ministeris. 

1983
L’ASM realitza el pla d’urbanització de detall i el reglament 
d’urbanisme de la Kherba.

1985, 1989, 1994, 2005
L’ajuntamentL’ajuntament llança una sèrie d’ofertes per fer un projecte 
d’aparcament a la Kherba.

2007
L’ASM proposa un projecte de rehabilitació amb un major 
programa d’habitatge.

2011
L’AjuntamentL’Ajuntament aprova un projecte de centre comercial i 
habitatges a la Kherba.

2015
Malgrat els nombrosos projectes d’urbanització proposats, la 
Kherba continua sent un buit dins del teixit de la medina.
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El buit de la Kherba
EnEn les seccions A-A’, B-B’ i C-C‘, observem les grans dimensions 
del buit que conforma la Kherba i podem entendre el seu efecte 
dins d’una medina històrica islàmica, en la qual els passatges són 
estrets i els patis no sobrepassen els 6x6m. L’únic espai buit 
original de grans dimensions és el pati de la mesquita central.

AquestAquest enorme buit genera diversa problemàtica, ja que és  
incoherent amb el seu entorn i no contribuixeix a consolidar el 
teixit de la medina, es converteix en un espai residual, i la planta 
baixa no té prou ús per activar tot l’espai buit.

L’escala dels carrers
LaLa percepció del vianant que fa un recorregut desde la ciutat co-
lonial (eixample) a l’interior de la medina experimenta 
l’estrenyiment de les vies públiques.
Veiem com en aquest cas, la secció de l’avinguda Al Jazira és de 
14 metres, mentre que el carrer de la Comission (el que apareix 
en el lloc on hi havia hagut la muralles) en fa 5, i els passatges de 
la medina tenen una amplada màxima de 3 metres.
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Usos
Els usos de l’espai públic del buit engloben en l’actualitat des de 
la recollida de deixalles, ns a l’aparcament i mercat en 
superfície. 
PelPel que fa a les edicacions que envolten el perímetre del buit, 
trobem que la planta baixa s’ocupa majoritariament per comerç 
i alguns locals de restauració. Les plantes superiors són 
residencials. També hi trobem una escola primària de més 
recent construcció. 

Alçades de les edicacions
L’urbanismeL’urbanisme tradicional islàmic tendeix a l’igualar les alçades de 
les construccions, de manera que les terrasses i patis interiors 
gaudeixen de propia privacitat. Així doncs, les edicacions de 
l’interior de la medina solen tenir una alçada de planta baixa més 
una planta primera, mentre que a mesura que ens apropem al 
teixit col·lonial, els edicis prenen major alçada.


