
DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 
L’anomenat sector de la “Illa Robadors” –delimitat pels carrers de Sant Rafael, de’n Robador, Sant Pau i Rambla del Raval-, transformat recentment, dóna per tancada una de les 
últimes grans intervencions que quedaven a Ciutat Vella: La Rambla del Raval. D’ara en endavant, sols es realitzaran petites modificacions, operacions de cirurgia. Sembla ser que s’han 
acabat les ocasions per repensar els grans trets de la forma de la ciutat. 
 
En la illa Robadors, s’ha substituït el teixit antic sota el pretext de “descongestió” amb un plantejament que, tot i que revel·la certa lucidesa per la no reproducció de situacions que se 
saben superades, posa de manifest altres mancances i deixa grans dubtes sobre si és millor la solució que el punt de partida.  
 
Les noves construccions no semblen haver tingut en compte l’itinerari continu que passava pel passatge Bernard Martorell i anava a buscar el carrer d’Espalter, que esdevenia una bona 
alternativa a la Rambla del Raval i que oferia una manera particular a la ciutat de ser vista, recorreguda i entesa. 
 
La Rambla del Raval també queda desdibuixada en desmuntar una de les seves façanes per enfrontar-hi espai públic, del tot innecessari si es té en compte la gran dimensió d’aquest 
espai que, agradi o no, ha millorat els carrers estrets que hi desenvoquen. 
 
Es detecten altres situacions d’incidència menor, com ara l’empitjorament dels habitatges que tindrà lloc quan s’acabi la filmoteca o el racó que es produeix cap a la plaça en els 
habitatges de nova planta. 
 
Però allò més inquietant és l’edifici de l’hotel de la Rambla, que emergeix sobre la cota de cornissa (fins aleshores homogènia) amb 11 plantes i es desalinea del pla de façana, 
adquirint una singularitat insòlita en un edifici privat i no històric. 
 
La resposta que ha donat l’arquitectura actual a la transformació de la ciutat antiga i la recança davant l’oportunitat perduda esdevenen punts de partida en el projecte que es proposa. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
L’alternativa proposada té com a objectius dotar d’homogeneïtat de la façana de la rambla i reconstruir l’itinerari continu que inclou el passatge Bernard Martorell com a espai 
exclusivament peatonal. 
 
Es proposa un sistema de bloc estret, que dota a l’edificació de més aire, lllum i Sol que en les mansanes del casc antic, seguint l’alineació i cota de cornissa de la Rambla del Raval, 
deixant entre si carrers i patis privats que es col·loquen establint relacions visuals i de pas entre la Rambla i el carrer d’Espatler. Darrera, aquest carrer reprèn el traçat antic però amb 
condicions de llum completament noves i amb la Rambla com a referent. 
 
El carrer, més endavant, es transforma en una plaça triangular on les activitats comercials i de lleure poden tenir lloc de forma més tranquil·la. 
 
Pel que fa al programa, s’ha respectat en gran part el proposat en el planejament vigent, tot i que s’ha substituït part del habitatges i les oficines pel poliesportiu i la biblioteca, que són 
els elements clau per recuperar el traçat del carrer (poliesportiu)  i donar façana a la plaça (biblioteca). 
 

PROGRAMA PLANEJAMENT VIGENT

ÚS SUP.CONSTRUÏDA

Hotel 8.800 m2
Filmoteca 9.000 m2
Habitatge 11.000 m2
Oficines 9.000 m2
Comerç 6.300 m2

Total 44100 m2

PROGRAMA PROPOSTA

ÚS SUP. CONSTRUÏDA

Hotel 9000
Filmoteca 9300
Habitatge 5500
Oficines 3500
Comerç 4000
Poliesportiu 4700
Biblioteca 2000

Total 38000 m2


