
|  E M P L A Ç A M E N T  | Planta baixa i espai públic e1:500

Plaça Naqsh-i Jahan, Isfahan, Iran 1590

Plaça Reial, Barcelona

 |  S E C C I Ó  T R A N S V E R S A L  |  Trancisions i places e1:500 

PROJECTE

06|15
E1:500
EMPLAÇAR

Al Kherba: nova porta a la medina de Tunis

| PFC Abril 2016 | Anna Terradas Moreno |
M.Corominas, K.Hofert, R.Irigoyen, A.Arribas

اخلربة: ب جديد يف مدينة تونس 

|  O R D E N A C I Ó  | 

El buit ortogonal
ElEl buit geomètric,ordenat i regular, com a element que es desco-
breix dins del teixit dens i orgànic de la ciutat medieval i que 
produeix una certa emoció. Podem observar aquest recurs en les 
següents referències: la plaça Naqsh-i Jahan d’Isfahan i la plaça 
Reial de Barcelona.

L’agrupació dels tipus tradicionals
En el projecte, la tipologia tradicional de la casa pati i els souqs 
(les botigues), s’agrupen de la forma en que ho fan en el teixit 
original. Les cases-pati solen formar la part interior de les man-
çanes mentre que les botigues tanquen el perímetre.
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Funció pedagògica del patrimoni
El projecte vol afegir valor al lloc mitjançant permetre el reco-
neixement de les traces del teixit històric. Això es materialitza a 
través de la col·locació de les peces de paviment.

Paviment
Per donar continuïtat al recorregut i els espais públics, alhora 
que buscant l’unitat amb els paviments del conjunt de la medina, 
que es caracteritzen per tenir una tonalitat entre beig, gris i ocre, 
es proposa l’utilització dels següents dos materials, en funció de 
les diferents zones del projecte:

PedraPedra Kadhel: És una pedra calcària grisa i beig, normalment 
procedent de la cantera Jbel Jloud al sud de Tunis. Pel seu color 
i durabiliat, és enormement utilitzada a la medina per construir 
columnes, paviments i murs de façana. L’anomenen “pierre 
marbrée” ja que aquesta pedra especíca de Tunísia és entre 
pedra calcària i marbre. 
ElEl seu color gris-beige, “greige”, contrasta amb les façanes dels 
edicis blanques i llises. 

Sauló: En els indrets on es fa necessari un paviment més tou, per 
crear llocs d’estada o de joc, s’utilitzarà el sauló, també existent 
en les parts no pavimentades de la medina. La tonalitat d’aquesta 
sorra serà similar a la de la pedra Kadhel, per contribuir a la con-
tinuitat de paviment. 

Vegetació
Els patis, en un teixit tan densament construït, sempre repre-
senten una reconexió amb el cel i la naturalesa. Per aquest 
motiu, en el projecte es visualitza on hi havia existit un pati a 
través de la col·locació d’arbres i vegetació, aquests llocs es con-
verteixen en punts d’ombra i natura.


