
L’EXERCICI: 

El projecte que es presenta pretén resoldre una franja del riu Manzanares de Madrid, el qual 
s’ha dividit en set fragments (des del pont del Campo del Moro fins al Mercat de Legazpi) en 
els quals es proposa la construcció d’un complex esportiu conformat per un estadi amb camp 
de futbol amb grada i marquesina per 10.000 espectadors, un pavelló i piscina olímpica 
coberta, ambdós per 1000 espectadors; una altra piscina de les mateixes dimensions a 
l’anterior i a l’aire lliure junt amb una piscina de salts de trampolí de 25x25m i un canal de 
natació de 6x100m; i per últim dos camps de futbol 7. Tot això sense oblidar que el 
protagonista del projecte és el riu Manzanares i que, per tant, cal fer compatible la presencia 
de la seva aigua amb les zones de passeig, el complex esportiu i sobretot amb les edificacions 
existents i les proposades. També es pretén fer un replanteig de l’actual MRIO i el soterrament 
de la M30. 

 

El projecte i la ciutat: 

El projecte es desenvolupa en la franja número 6, entre el pont de Praga  i el pont d’Andalusia 
entre els quals es troba el complex cultural del Matadero de Madrid. Tot aquest conjunt 
d’edificis condicionarà les decisions que es prenen al llarg de tot el transcurs del projecte, per 
la seva tipologia edificatòria, la seva presencia en front del riu, la singularitat de les peces, la 
seva geometria i orientació, etc. Els altres dos eixos que delimiten el projecte són el Passeig de 
la Chopera i el carrer d’Antonio López. Tots quatre eixos conformen una gran illa de 850 / 900 
x 450m que fins fa ben poc es trobava dividida per la M30 i el propi Manzanares. Tot i que amb 
l’operació de MRIO la M30 va ser soterrada, la solució adoptada continua creant problemes de 
connexió entre les dues lleres. 

Amb el projecte es busca apropar a la ciutat existent les dues lleres del riu, eliminar les 
barreres físiques i socials entre els barris proposant nous eixos i recorreguts més amables 
entre aquests i crear un límit clar dels espais buits. A escala de barri, s’elimina el complex 
esportiu del Moscardó que serà substituït pel projecte. Conseqüentment es prolonga el carrer 
Matilde Gayo per tal de fer-lo arribar al mercat del barri; es crea així l’eix continu que conecta  
de forma directa les dues bandes del riu. S’eliminen tots els edificis que estan a primera línia i 
es reubica la seva edificabilitat a  la nova edificació que es proposa al barri. 

Es planteja la gran illa de 850 /900 x 450m com si es tractés d’un campus, tant cultural com 
esportiu, amb les seves edificacions autònomes però que a la vegada conformen un conjunt, i 
amb una sèrie d’espais  verds i places que es van connectant. És en aquest àmbit, on es 
col·locaran les diferents peces del complex esportiu. 

Una de les principals preocupacions del projecte al llarg del seu desenvolupament ha estat 
trobar la manera de definir els marges del riu. Després de diferents temptatives, és el riu el 
que finalment es retranqueja de manera que aconsegueix delimitar i acotar l’espai buit entre 
les edificacions i crear un límit de façana definit i clar tant per les edificacions existents com pel 
projecte. El riu es trenca formant dues grans superfícies d’aigua alineades als edificis del 
Matadero d’uns 290x110m desplaçats entre ells de manera que queden connectats per un 
costat de 40m d’amplada. Aquesta operació afecta a l’actual configuració de la M30. Es traça 
un nou recorregut per aquesta, la qual anirà paral·lela al nou riu i quedarà descoberta 
lateralment en dos dels seus fragments, solució ja proposada en les primeres propostes de 
reordenació del riu. 



Tota aquesta operació no és autònoma si no que es té en compte tot el riu Manzanares. 
Madrid té grans superficies de parcs que es conecten  per passejos, altres parcs o carrers i 
avingudes més importants. Es planteja redefinir el buit del riu, amb una secció constant 
d’entre 20 i 25m de verd i passeig a banda i banda del Manzanares, creant així un parc lineal 
que atravesssa i conecta diferents barris i altres espais verds i parcs. 

 

El projecte i els equipaments: 

Els edificis del complex esportiu es divideixen en planta baixa alineant-se a les dues grans 
superfícies d’aigua. A l’esquerra el recinte de l’estadi i les pistes de futbol 7, que es troba 
separat per una plaça amb l’edifici a la dreta del pavelló esportiu i les piscines. Aquests edificis 
s’alinean totalment al nou riu i al Matadero, i també, amb una diferència de 5º, al carrer, 
creant així una façana continua de PB+1 de locals i serveis pel barri. Aquests dos conjunts es 
conecten i formen un únic edifici en les plantes inferiors. 

L’element més singular d’aquests edificis són les seves cobertes. A l’edifici del poliesportiu i la 
piscina es prolonga i cobreix també els locals que donen façana al carrer fent així  que tot el 
conjunt formi una única unitat. De la mateixa manera, la grada i la marquesina de l’estadi es 
retranqueja per tal d’adaptar-se a l’alineació del carrer. Aquestes mateixes, intenten utilitzar 
un llenguatge i a la vegada uns materials que es relacionin amb les dels edificis del Matadero, 
però sense arribar a entrar en conflicte amb aquetes. 

 

 


