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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

ESTRATÈGIA URBANA ARQUITECTÒNICAANÀLISI DEL CONTEXT INMEDIAT EL SOLAR

HOSPITAL CLÍNIC

Aquest edifici imposa una forta volumetria al context, 
però que a peu de carrer queda anulada per un mur opac 
i alt que impedeix qualsevol interacció amb aquest. La 
seva geometria tindrà una forta presència en el projecte, 
però evitant crear una altrabarrera  al carrer Provença.

ESTAT ORIGINAL

L’edifici dels bombers ocupa tot el perímetre del so-
lar, donant accés per la cantonada oest. Per tant, no 
genera cap tipus d’activitat al carrer Provença ni al 
passatge, que queda com un accés només de ser-
vei.

SÒCOL D’EQUIPAMENTS

En la nova proposta són els equipaments (bibliote-
ca i escola bressol) que ocupen les dues primeres 
plantes, junt amb les que queden lliures de l’edifici 
existent, creant un sòcoll públic.

BUIDAT EN PLANTA BAIXA

Per tal de trencar amb la continuitat del mur de 
l’Hospital Clínic i esponjar el carrer Provença es crea 
un ritme de buit i ple en planta baixa, que ens permet 
accedir al centre de la illa i dóna lloc als accesos als 
diferents programes.
També, per donar continuitat al passeig del carrer 
Casanova i separar l’escola bressol del carrer, ens 
separem del límit del solar pel cantó nord-est.  

OBERTURA DELS ESPAIS PÚBLICS

El volum dels edificis conforma l’espai públic. Al 
centre de l’illa es crea un gran espai-plaça, perme-
tent que el passatge passi a formar part de l’espai 
públic i donant una nova entrada al Mercat del Ninot, 
un espai de nova centralitat. Les cantonades passen 
a ser punts estratègics d’accés als equipaments, 
creant també punts de reunió i trobada.

BUIDAT EN SENTIT LONGITUDINAL

Per poder accedir de manera diagonal al centre tam-
bé espongem la planta baixa en aquest sentit. Pro-
gramàticament no es possible fer aquesta obertura 
continua, però sí hi ha un tractament diferent a través 
dels materials (vidre) i de les activitats que s’hi des-
envolupen (patis).

CONNEXIÓ AMB EDIFICI EXISTENT I DOTAR DE 
LLINDARS ALS ACCESSOS

La segona planta dels equipaments passa per sobre 
de tots els buits creats en planta baixa, de manera 
que sempre tots els accesos es creen sota cobert, 
aconseguint uns espais de transició entre l’exterior 
i l’interior. És també en aquest nivell que es crea la 
connexió a l’edifici existent.

CORONACIÓ AMB BLOCS D’HABITATGES

Finalment apareixen els dos bloc d’habitatges sobre 
un forjat tècnic per a recollir totes les intal·lacions, 
que es disposen en forma de U junt amb l’edifici 
existent tancant volumètricament l’espai de la 
plaça.

El nostre solar es troba rodejat de tres elements singulars amb morfologies cadasqun molt diferents, que tindran 
una forta presència en el disseny del volum del nou edifici.

També passa el mateix amb les plantes baixes; mentre que la majoria d’illes del voltant tenen comerços i acces-
sos en planta baixa, tant el mercat com l’hospital encaren els seus testers al nostre solar. El nou edifici haurà de 
procurar crear prou activitat com per que el mercat i l’edifici existent puguin obrir accessos al centre de l’illa.

Cap dels tres edificis dirigeix els seus accessos cap al centre de l’illa, ja que l’edifici dels bombers crea un espai 
tancat i impenetrable. Amb el nou edifici volem conseguir un nou espai de centralitat, i que el centre de l’illa 
deixi de ser un “darrere” i passi a ser un “davant”.

Trobem dues tipologies d’illa diferents; la de l’Hospital Clínic que es una superilla constituida per dues unitats, 
no atravessable pel mig i amb un passeig a un dels costats; i la del Mercat del Ninot, formada per tres grans 
edificis que no segueixen les alineacions tipus i amb un passatge que atravessa pel mig.

Vista aèrea del conjunt amb l’edifici de bombers encara en funcionament. El nostre solar queda comprès entre aquests dos edificis singulars.

Imatge del solar un cop enderrocada la caserna dels bombers. Podem observar el desnivell que trobem al terreny, d’un metre i mig en el sentit transversal i mig metre en el 
sentit longitudinal.

Vista frontal del Mercat del Ninot. Un cop enderrocat l’edifici dels bombers apareix un nou punt de vista del mercat, el que abans era el seu darrere. El passatge pot deixar 
de ser un carrer estret i fosc de servei i obrir-se a un nou espai públic, donant una nova entrada al mercat des de l’altre cantó.

EL MERCAT DEL NINOT

Edifici característic per la seva simetria i la geometria 
de la seva coberta. Actualment no té sortida al centre de 
l’illa, pero actualment s’està duent a terme una reforma 
i es proposa que obri un accés al centre del mercat, ja 
que el nou edifici crearà un nou espai de centralitat.

EDIFICI EXISTENT A VILLARROEL

Es tracta d’un bloc d’habitatges construït als anys 
seixanta, les dues primeres plantes del qual estaven 
ocupades per les oficines dels bombers. Es manté ja 
que es troba en perfecte estat, i per tant en queden les 
dues primeres plantes lliures amb la possibilitat de 
posar-hi nou programa.
La façana dels habitatges té un ritme molt marcat de ga-
leries i terrasses, diferenciant-se de les primeres dues 
plantes amb un ritme més regular.

0

EL BUIT COM A ELEMENT DE PROJECTE

El buit adquireix qualitat d’instrument de projecte quan 
es transforma en un ¡ngredient actiu. La construcció del 
buit consisteix en un procés de desocupació espacial 
que es correspon amb la creació d’un espai còncau ¡ 
irreductible que permet donar un valor nou a allò que 
ja existeix. La lectura del negatiu revela el buit com a 
entitat apreciable. 

Aquesta estratègia va des d’una escala urbana, ca-
paç d’alliberar els espais públics, a una escala més 
d’edificació, capaç d’esponjar la massa construida per 
tal de fer l’edifici permeable a vistes, aire i llum. Els 
buits per tant són les absències de construcció, que 
corresponen a l’espai públic, mentre que el ple s’entèn 
com a un bloc sòlid d’informació. 

Aquest buidatge va en funció de paràmetres contextuals 
i funcionals, dotant al projecte d’una escala més urba-
na, intentant respondre a l’entorn i crear nous espais 
actius en continuïtat dels existents.
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Vista frontal de l’Hospital Clínic, on podem observar la seva naturalesa repetitiva i l’alt mur que priva d’activitat al carrer.


