
CENTRE CULTURAL I SOCIAL A BALAGUER 
 
LA CIUTAT 
L'edifici s'emplaça a la capital de La Noguera, que té una superfície de 57,2km2 i una població de 16.877 habitants, 
sent el tercer municipi de la província, després de Tàrrega i la capital, Lleida, de la que dista 25 km.   
 
Balaguer és una ciutat emplaçada en un territori condicionat per la topografia, pel pas del Segre i pels eixos tant de 
comunicació com d'infraestructures que el travessen. Aquests factors han condicionat el seu creixement, que en els 
successius períodes d'expansió ha hagut d'anar adaptant-se a les imposicions del territori. 
 
La ciutat disposa de molt bones comunicacions  i és el centre administratiu, econòmic i cultural de la comarca. 
 
EL CASC ANTIC 
El projecte es situa en el casc antic de la ciutat, un casc antic  d’origen àrab, format per un teixit dens de mansanes 
grans i de formes irregulars, amb carreronets estrets i pel seu emplaçament en un torrent, molt condicionat per la 
topografia.  Aquesta estableix una lògica en els recorreguts i la jerarquia de carrers, prevalent els eixos nod-sud com 
a eixos principals i els est-oest (en el sentit del pendent) com a secundaris (molt més estrets i que poden arribar a 
passar desapercebuts, ja que les diferents mansanes s'han anat unint, deixant un accés a peu de carrer i edificant 
les plantes superiors). 
 
Actualment el centre històric de la ciutat és objecte d’un Pla de barris iniciat l'any 2004. El projecte es situa en una 
de les Unitats d'Actuació d'aquest pla, concretament la UA.C1, centrada en la part més degradada del barri. 
L'objectiu del consistori és l'esponjament d'aquesta zona del casc antic i la creació d'un tercer eix viari nord-sud, a la 
vegada que es dota al barri d'equipaments i es resolen els problemes viaris.    
 
Les nombroses intervencions del pla de barris s'estan duent a terme i fan que el barri estigui immers en un procés 
de regeneració urbana i social, encaminat a acabar amb el procés de degradació en que estava immers.  
 
EL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és la definició d’aquest tercer eix viari i la creació d’un equipament cultural i social 
vinculat a aquest eix.  
 
El solar on es disposa l’edifici és un solar complex, de forma irregular i disposat a redós d’un carrer amb molt 
pendent, de manera que gran part de l’edifici serà soterrat en una de les seves façanes. Aquest factor condicionarà 
l’edifici i marcarà les primeres pautes en el projecte. 
 
En un primer estadi del projecte, l’edifici es defineix en resposta als condicionants del medi. El volum es queixala 
per adaptar-se al lloc,  generant dues places contraposades, una a cada extrem de l’edifici i vinculades als dos 
accessos del mateix. D’aquest primer estadi és fruit la  volumetria del projecte. 
 
Un cop definit l’encaix urbà, es pren una segona determinació:  la creació d’un sòcol que unifiqui els diferents espais 
urbans i que a la vegada fusioni l’edifici amb l’entorn més immediat.  De manera que edifici i espai urbà reben un 
mateix tractament.  
 
I finalment, la presència canviant de la llum al barri esdevé referent en el projecte. Es decideix crear una estructura 
de patis interns a l’edifici. Patis de caràcter similar als pous de llum que es generen en els carrers transversals del 
casc antic. Amb ells es transportarà l’estructura del barri dins l’edifici, convertint-lo en quelcom arrelat al barri, 
aixecat sobre les mateixes premisses i regit per les mateixes lleis. 
 
A partir d’aquí es defineixen les premisses que regiran internament l’edifici, establint dos criteris generals:  

-la relació entre els accessos i els pous de llum (indicadors de recorregut, tal com passa al barri)  
 -la flexibilitat espaial 
Internament, la geometria de la planta s’articula per tal de donar dinamisme i direccionalitat als recorreguts. Aquest 
factor sumat a la presència de la llum dels patis, estableix un patró clarament identificable i que es repeteix planta a 
planta.  
 
Fruit de tot aquest procés obtenim un edifici compost per tres cubs que giren adaptant-se a l’entorn, disposats 
sobre un sòcol i maclats per tres patis. Una estructura integrada en el barri i nascuda sota les pròpies lleis del barri. 
 
 


