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TRENCAR AMB LA DISCONTINUÏTAT D'ACTIVITAT PEATONAL 
que hi ha al CARRER PROVENÇA just al tros limitat pels 
carrers Casanova i Villarroel, per la manca de comerços

INTERVENCIÓ 

La intervenció en una illa considerada per equipaments és una oportunitat per 
entendre com funciona el barri i plantejar-te quines mancances té que tu amb 
la teva petita intervenció podràs donar resposta.

PROCÉS HISTÒRIC
La urbanització d'Eixample de Barcelona  es va fer per fases. Al principi, a la 
dècada de 1860, societats privades ajudaren a impusar la urbanització 
comprant sól rústic per convertir-lo en edificable, construint i venen habitatges. 
Però no va ser fins que van arribar les Exposions Universals tant del 1888 com del 
1929, que es va veure clarament les expansions de la urbanització. 

El projecte de 1859 va ser reelaborat el 1863 i es van fer desaparèixer gran part 
dels equipaments, davant de l'interès de l'aprofitament dels solars dels propietaris 
i l'administració, en deficiència del sòl públic. Amb un alçada de 16m (planta 
baixa + 3 pisos), l'ocupació màxima de l'edificació era de 50% de la parcel·la. 
Una densitat bastant diferent a l'actual.   

El barri de l'Antiga Esquerra de l'eixample va quedar entre una i altra fase 
d'urbanització. La fàbrica tèxtil Batlló, és un clar exemple d'agrupament d'illes 
definit per Cerdà. Ell mateix va atuoritzar la fusió de les quatre illes (entre el carrer 
Urgell i Viladomat, Roselló i París). 

XAMFRÀS
En els últims anys les traces rectes de l'eixample s'han anat distorsionant, entrant i 
sortint de l'illa i diferenciant un xamfrà d'un altre. Hi ha qui pensa que enriqueix el 
tramat; i hi ha qui diu que és important respectar les alineacions. 

Les cruïlles és la part més afectada, més debatuda i la clau del Pla Cerdà. Tenint 
en compte que la morfologia de la cantonada és determinant en l'estructura 
d'aquest teixit, és important considerar el xamfrà i treure-n'hi profit. En aquest 
projecte, s'ha pensat en les cantonades com els punts estratègics d'accés. La 
cantonada amb més afluència representa l'entrada principal a l'espai interior de 
l'illa i la transició a la porta del mercat. És per això que s'ha buidat en planta 
baixa , deixant a la vista els nuclis verticals d'accés als habitatges i l'aparcament. 
Per sobre a uns 8 metres sobre el nivell de la borera s'alcen els blocs d'habitatges 
per donar entitat a la cruïlla i buscar el millor assolellament.  

ATRACTIU PEATONAL pel carrer provença (ubicació de 
l'accés de la biblioteca) per mantenir la continuïtat 
d'activitat del carrer 

DESDIBUIXAR EL MUR DEL CLÍNIC donant permeabilitat en 
planta baixa, conservant la visió de les CANTONADES 
EDIFICADES de l'eixample en plantes superiors
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CRITERIS INICIALS 

PROTEGIR l'espai interior lliure del soroll i donar continuïtat 
als espais verds   

Accessos a l'interior segons PUNTS D'AFLUÈNCIA i 
intensificant L'EIX TRANSVERSAL del mercat 

OBRIR el PASSATGE per ser part de la plaça 

Accessos aparcament i habitatges
Biblioteca
Escola Bressol
Habitatges

PROGRAMA

210

42

280

72

DENSITAT 1,3m2 sostre/ m2 sòl m2

5414,2 m2  Superfície solar
12.139,35 m2 Superfície construïda
32,9% Ocupació en PB

CANTONADES densificades sobre 
un sòcul de planta baixa per 
mantenir la imatge del MERCAT 
des del carrer provença, marcant 
l'entrada principal a l'interior d'illa

50%
habitatges 

36,2%
biblioteca

13,7%
E. Bressol

DISTRIBUCIÓ URBANA 

BiBLIOTECA

Accessos_ la biblioteca és el màxim atractiu social del 
projecte per això l'accés principal és al carrer provença 
amb l'objectiu d'activar la circulació peatonal

Soroll_ l'edifici dóna l'esquena als carrers i s'obre a l'interior 
d'illa aconseguint vistes i tranquil·litat. 

Orientació_ l'edifici ha donat preferència a donar cara a 
l'espai verd i tranquil de l'interior d'illa perjudicant la 
il·luminació òptima de nord. Per això es tracten les 
obertures segons el cas. 

ESCOLA BRESSOL

Accessos_ la llar d'infants s'entra per l'eix peatonal per sota 
l'edifici d'habitatges

Soroll_ l'edifici protegeix el pati del soroll del carrer. PB a 
interior d'illa i PB + 1 a carrer per guanyar assolellament i 
aïllar del soroll. L'edifici enretirat del mercat per tenir el pati 
assolellat.

Orientació_ l'edifici es col·loca al solar estratègicament per 
poder tenir el màxim assolellament, sobretot al pati. Les 
obertures es tracten amb ràfegs i en planta baixa amb 
panells de lamel·les de fusta. 

HABITATGES

Accessos_ la biblioteca és el màxim atractiu social del 
projecte per això l'accés principal és al carrer provença 
amb l'objectiu d'activar la circulació peatonal

Soroll_ l'edificis es col·loquen estratègicament a les 
cantonades per donar entitat i queden elevats distanciant-se 
del soroll de la planta baixa.

Orientació_ Tenint en compte que' l solar ve limitat pels 
carrers Villarroel (Sud-oest), Provença (Nord-Oest), 
Casanova (Nord-Est) i el mercat (Sud-Est), els habitatges 
alineats als carrers i col·locats a la cantonada estan ben 
assolellats i cap peça queda a cara nord sense 
assolellament. 

PLANTA BAIXA_ Permeabilitat peatonal sense deixar de protegir l'espai interior, 
aconseguint un EIX PEATONAL des de la plaça fins a la porta del mercat. Els accessos 
als habitatges i a l'aparcament públic estan col·locats estratègicament a les 
cantonades on hi ha més afluència de gent.

Nucli de comunicació vertical
(accés a l'aparcament i habitatges)
Accés peatonal
Accés rodat
Recorreguts peatonals

REFERENTS 

Sala d'estar - menjador
Habitacions

Vistes_sobre l'espai lliure a l'interior d'illa i per sobre les 
cobertes verdes dels equipaments 

Conjunt Fort Pienc 
Josep Llinàs

Kilpailuohjelma
Modostudio

Esplenada i Biblioteca 
Jaume Fuster
Josep Llinàs


