
_Buit Dins El Ple (BDP)_Centre Socio-Cultural al Barri Vell de Girona 07_Conclusions i Proposta

Ànàlisi   01   02   03   04   05   06   Concepte   07   08   09   Descripció   10   11   12   13   14   15   16   17   Construcció   18   19   20   Instal·lacions   21   22   23   24   25
_Carles Tuca Vancells / PFC QT1011 / TriBunal 01 / Miguel Usandizaga, Pepa Gómez, Montse Pons 

cota 122.5

cota 107.5

cota 80

cota 65

cota 67.5

cota 70

cota 95

E 1: 5000

E 1: 5000

_L’estudi dels nodes, de les connexions i dels interessos m’ha fet arribar a una sèrie 
de conclusions.

_La presencia de nodes que estimulin el desenvolupament de la vida social al barri és molt 
minsa per no dir nul•la. Hi ha una gran concentració de nodes turístic al nord de la ciutat, 
satèl•lits del node per excel•lència: La Catedral. Hi ha dues bosses més, una d’acadèmica 
(UDG) i una altre de cultural. Tota la fi la d’equipament que hi ha a l’eix Ciutadans / Vi, 
crea una franja de darreres. Amb la incorporació d’un nou espai dins d’aquesta catego-
ria. La plaça del Pallol. Hi ha un gran nombre de propietats abandonades o en ruïnes.

_ La circulació rodada al barri és bona, però hi ha un dèfi cit enorme d’espais habilitats 
per a l’aparcament. Es destinen espais com places  i carrers amples , i que per tant els 
anul•len. Les connexions a peu són els ponts, només dos d’ells són accessibles. Exis-
teix una zona de carrers amb molta pendent i molt poc transitats, són una difícil con-
nexió i no gens accessible. Aquells que es troben darrere el carrer ciutadans, encara 
estan més degradats. Els espai verds al barri brillen per la seva absència. De fet hi ha 
forces metres quadrats destinats a zona verda, però molt mal repartits i tots concen-
trats a la zona alta, fan més de zona verda dels barris del Carme i de Torre Gironella. 

_Els habitants de llarga residència del barri es concentren a la part baixa, aban-
donant les cotes altes. Els visitants de cap de setmana afavoreixen el desen-
volupament comercial de grans corporacions que no tenen compte el lloc. 
Els turistes creen el mateix afecte, però a més a més, generen un espai nega-
tiu per a habitatges i en molts casos cert rebuig per part de la població local.

_Dinamitzar el Barri Vell de Girona perquè torni a adquirir una identitat com a element de la ciutat i a l’hora coma xarxa independent que 
generi activitats quotidianes i de proximitat, és una tasca molt complexa i que no té una solució ràpida ni única. Hi ha molts matisos.

_Per fer una proposta intento aprofi tar el que ja tenim. A partir de les bosses d’equipaments millorar les connexio-
ns i diversifi car les activitats que poden aparèixer com complement de les ja existents, sempre en el marc de la proximitat. 

_ Creo tres franges transversals accessibles que corresponen a les tres bosses d’equipaments i els connecto amb la resta de la ciu-
tat i entre elles. Les connexions longitudinals són més senzilles, en ser paral•leles a les línies de cotes. Jugo amb els dos elements
físics dels que es compon la xarxa, les franges accessibles combinen ple i buit, per intentar reduir al màxim l’impacta paisatgístic
(sobretot a la zona nord) i per fer participar tant a les activitats com a les connexions d’elements híbrids que enforteixin la xarxa.

_La primera és la franja turística, que engloba l’àrea on hi ha els equipaments pertanyents a aquesta activitat. Es fan connexions mecàniques amb aturades a les grans terras-
ses que crear al terreny, que òbviament, coincideixen amb la localització dels principals nodes turístics Resigno aquesta zona a la turistifi cació, en un intent de salvar la resta.

_La següent franja és la franja acadèmica, corresponent al campus del Barri Vell de la UDG. Facilitar els mitjans per fer arribar un gran nombre d’estudiants procedents de la ciu-
tat al barri, a peu en comptes de en vehicle rodat pot crear noves àrees de desenvolupament. Si es complementa amb activitats relacionades amb la universitària, però a l’hora 
que tinguin un gran compromís per el barri i treballin per ell. És la més llarga i la que té una unió més clara amb la ciutat: la plaça de la constitució. Aquesta franja es caracteri-
tza per alimentar-se tant d’espai oberts com de més tancats, combinant-los per crear alternances entre zones d’activitat i de mobilitat més lenta i zones de mobilitat ràpida sense activitat.

_La darrera franja és la cultural. Uneix equipaments com el Cinema Tru  aut, el Teatre Municipal o el centre d’art La Mercè. A causa de la falta real de possibilitats d’arribar a tots 
ells en una sola franja i en els dos sentits d’aquesta, proposo un “bypass” una desdoblament que permeti la propietat anteriorment esmentada. De nou combino Ple i Buit per 
unir tots aquests equipaments fer espai híbrids. També formen part e la xarxa diverses places que es complementen amb els nodes d’activitats. La plaça Catalunya és el punt 
d’inici de totes dues vies.  Aquesta area, molt degradada per l’efecte “ darrere” del carrer Ciutadans i els seus nodes, és la que té unes possibilitats de reconversió més elevades.   

_Per acabar uneixo les franges aprofi tant el poc pendent d’alguns carrers longitudinals, que convisquin amb la realitat de més d’una franja a l’hora i permetin un intercan-
vi més gran. I destino dues gran parcel•les sense ús i en ruïnes a zona verda pel Barri. Corresponen al la dels antics Maristes i els darreres de la plaça del Vi. Aquestes àrees es tro-
ben, si fa o no fa, a un i dos tresos de la distància longitudinal del Barri i centrades en el sentit tranversal, coincidint amb l’actual zona amb més síndromes d’abandonament.
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Espais sense ús com l’antiga Escola Maristes Zones verdes fora del circuit quotidià.

Un exemple de darrere de gran equipamentCarrers plens de cotxesallí on caben.


