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Fluxes:
- Ens trobem enmig de dos edificis que ens generen fluxes en hores puntes.    

Metro-Medicina-Mercat
- Aprofitem aquest fluxes més el nou punt que és la blibloteca per donar vida als nous 
espais públics i crear activitat adins la plaça, crear un espai de qualitat i confort.

Resposta:
- Recollida i reconducció dels fluxos.
- Introduir la gent al interior aprofitant els recurreguts mès fàcils i curts.
- Biblioteca com a nou punt calent es col.loca al altre costat de la plaça per estirar 
aquest fluxes atraves de tota la plaça i no deixar morir la plaça interior.
- La biblioteca dona la cara a la plaça per donar-li importancia

Soroll:
- Al trobarnos al mig de la ciutat de Barcelona trobem un gran número de cotxes. 
Els cuals ens generen soroll fum i malestar.
- Els equipaments són contraris al que ens trobem i l'espai interior que volem crear 
també. Per tant ens hem de protegir.    No soroll-No fum-No malestar.

Resposta:
- L'edifici ens protegirar col.locant-se a la zona més desfavorable del solar crean 
un esapi lliure de sorolls i fums a l'interior d'illa.
- Les aules queden protegides per els espais de circulació i s'orienten cap al 
interior.
- Les vivendes s'aboquen al interior d'illa i donen l'esquena al carrer, creant la 
passera cap al soroll i creant una façana "falça" per parar-lo
- La bibloteca s'orienta cap a l'interior d'illa creant una façana cega cap al carrer, 
exepuant unes obertures de caracter exepcional i alhora es protegeix del soroll.

Asoleïament:
- La situacuó de la nostre parcel.la ens dona un bon asoleïament, situada al nord de la 
mansana i al costat d'un mercat de poca alçada.
- Els equipaments ens demanen diferents llums segons el seu programa.

Resposta:
- L'escola bressol es situa al nord de la parcel.la, al encararse cap al interior d'illa rep 
tota la llum de sud.
- Les vivendes es situen en barra seguint el carrer provença, també buscant el sud i 
l'interior d'illa i el recorregut est oest del sol.
- La Biblioteca es situa al sud de la parcel.la encarada cap al interior buscan la llum de 
nord que es la que necessita.
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APROPIACIÓ DE LA PARCEL·LAPROGRAMA

EQUIPAMENTS PÚBLICS A L’EIXAMPLE DE BARCELONA. BIBLIOTECA DE BARRI, ESCOLA 
BRESSOL I HABITATGES MÍNIMS

El projecte tracta d’equipaments amb usos diversos, una biblioteca de barri, una escola bressol, 40 habitatges mínims de lloguer i una planta 
d’aparcament soterrani amb un mínim de 180 places, els edificis del qual seran de titularitat pública. La intervenció serà a l’Eixample de Barcelona 
entre l’Hospital Clínic i el Mercat del Ninot, és a dir el solar es troba colindant paral·lelament entre el carrer Provença i el passatge que separa el 
Mercat del Ninot i l’actual Parc de Bombers i perpendicularment el carrer Casanova i el carrer Villarroel.

Es tracta de generar ciutat, crear i ordenar una mansana d’equipaments públics i intentar unificar o fusionar el Mercat del Ninot amb els nous 
equipaments que es plantegen. Cal tenir present que l’actual Mercat del Ninot pròximament s’iniciarà la seva rehabilitació integral així com 
l’enderroc del Parc de Bombers existent al propi solar.
S'aprofundir en la reflexió sobre la qualitat de l’espai públic no edificat i la seva relació amb l’edificació i la ciutat, tenint en compte la proximitat en 
què es troba l’hospital Clínic.

CONSIDERACIONS PROJECTUALS

En existir diferents usos no condiciona que cada ús sigui una volumetria diferent i aïllada, sinó que aquests usos es barrejen sota una mateixa 
coberta. El projecte resol de forma adequada la relació entre l’espai lliure i edificat d’acord amb les característiques específiques de la parcel·la i 
de les finques confrontants.

La normativa vigent permet ocupar un 60% del total del solar, però l’edificabilitat és 1 m2sostre/m2sòl, per tant la superfície total permesa per a 
construir coincideix amb la total del solar, és a dir 5414, 24 m2.

El resultat del projecte cal adquireix un resultat vinculat amb el Mercat del Ninot, constituint una illa d’equipaments no fragmentada.
Es preveure una planta soterrani amb un mínim de 150 places d’aparcament per al personal que treballi a la biblioteca o a l’escola bressol, per 
cadascun dels habitatges i per donar servei en aquesta zona tant pròxima a l’hospital Clínic. L’aparcament en estar a planta soterrani aquest no 
comptabilitza com a edificabilitat. 

A l’escola bressol s’ha de contemplat uns patis, com a espai exterior de jocs, com un espai suggeridor i estimulador per als infants i projectat en 
criteris de seguretat per a l’infant. Aquesta superfície s’inclou en l’espai lliure no edificat del projecte.

Els 40 habitatges son de superfície mínima (45 m2 útils) de lloguer de curta durada, per a joves, immigrants, persones foranes de Barcelona i 
que acompanyen a un familiar de llarga estada a l’hospital Clínic,..... Son habitatges amb un lloguer limitat i per tant amb una gran rotació 
d’ocupació. El caràcter rotatiu dels habitatges fa que s’hagi de tenir una cura especial en l’elecció de solucions i els materials resistents, de fàcil 
manteniment i que permetin tant una neteja ràpida com una fàcil reposició. També cal fer una incidència especial en l’accessibilitat dels 
habitatges, és a dir permetre la seva utilització puntual amb cadira de rodes. La superfície de serveis comuns (escales, passadissos, 
ascensors,....) és el 20% de la superfície útil de cada habitatge. Cada habitatge disposa d’una plaça d’aparcament. Es crea una bona 
comunicació entre els habitatge i la planta d’aparcament.

BIBLIOTECA DE BARRI

Zona d'acollida i promoció
Àrea d'accés 
Espai polivalent 
Magatzem de l'espai polivalent 
Espai de suport 
Espai de formació 
Zona general 
Àrea d'informació i fons general 
Àrea de música i imatge 
Àrea de diaris i revistes 
Zona infantil 
Àrea d'informació i fons infantil 
Zona de treball intern 
Despatx de direcció 
Espai de treball intern 
Dipòsit documental 
Magatzem logístic 
Espai de descans de personal 
Superfície útil total 
Superfície construïda total (+30%)

310 m2
145 m2 
90 m2 
10 m2 
30 m2 
35 m2
905 m2
700 m2 
75 m2 
130 m2 
250 m2 
250 m2 
135 m2 
20 m2
42,5 m
2 42,5 m2 
15 m2 
15 m2
1.600 m2 
2.080 m2

ESCOLA BRESSOL

Espais docents
2 Sales per infants menors de 1 any 
2 sales per infants entre 1 i 2 anys 
3 sales per infants entre 2 i 3 anys 
Sala d’usos múltiples
Espais de serveis
Cuina 
Rebost 
Vestidor del personal 
Cambra guarda cotxets 
Bugaderia 
Cambra de neteja 
Magatzem 
Sala d’instal.lacions 
Espais administratius 
Despatx de secretaria/direcció 
Sala d’educadors 
Espais de pas 
Passadissos i vestíbul 
Lavabo per a visites
Superfície útil total 
Superfície construïda total (+30%)

480 m2
70 m2
110 m2 
200 m2 
100 m2 
125 m2
40 m2 
10 m2 
15 m2 
15 m2 
10 m2 
10 m2 
15 m2 
10 m2 
25 m2 
10 m2 
15 m2
115 m2
110 m2 
5 m2
800 m2 
1100 m2

40 HABITATGES MÍNIMS

1 dormitori doble 
1 bany amb plat de dutxa mínim 80X80 
WC i rentamans 1
sala amb cuina oberta 

Superfície útil total/habitatge 
Superfície construïda total/habitatge (+30%)
Superfície útil int. + 20%
superfície serveis comuns

40 m2 
52 m2

PLANTA D’APARCAMENT

Planta soterrani d’aparcament que contindrà un 
mínim de 140 places de 4,50 x 2,20 m. lliures 
de pilars.

Magatzem de la bilbioteca
Petits Magatzems per vivendes i públics.

BIBLIOTECA

2080 m²

SUPERFÍCIE

ACCÈS FRANJA HORÀRIA D'ÚS AFLUÈNCIA DE PERSONES ASOLELLAMENT FLEXIBILITAT DE DENSITAT ENTRADA DE LLUM

Accès 
peatonal fàcil

10-22h

Flux constant de 
persones 

Llum difosa.
 
De nord

Programa de molta 
flexiblitat. Joc d'alçades 

Entrades de llum al
centre

NECESSITAT DEL PROGRAMA

ESCOLA BRESSOL

850 m²

SUPERFÍCIE

ACCÈS FRANJA HORÀRIA D'ÚS AFLUÈNCIA DE PERSONES ASOLELLAMENT FLEXIBILITAT DE DENSITAT ESPAIS EXTERIORS PRIVATS

Accès 
peatonal 

9-17h

17h

Flux puntual de persones

De sud tant en aules 
com patis.
aules amb protecció 
solar.

Programa rígid en
  
alçades.

Patis asolellats.
independents.

NECESSITATS DEL PROGRAMA

Espai Públic i interior 
d'espera  per pares

Accès 
rodat 
(Serveis)

Reconeixament en façana
amb elements singulars.

9h

HABITATGES

2500 m²

SUPERFÍCIE

ACCÈS FRANJA HORÀRIA D'ÚS ASOLELLAMENT FLEXIBILITAT DE DENSITAT VENTIL·LACIÓ CREUADA

Accès
 
PEATONAL
directe 
desde
carrer 

24h

Optimització màxima del 
sòl construït

Les unitats de 40 m² 
necessiten ventil·lació

Accès 
RODAT-
connexió  
pàrquin

Segons usuaris

EO

Asolellament obligatori
 
dels habitatges

APARCAMENT

2700 m²

SUPERFÍCIE

ACCÈS FRANJA HORÀRIA D'ÚS ASOLELLAMENT-VENTIL·LACIÓ

Accès 
RODAT
directe 
desde
carrer 

magatzems
sales de màquines
diposits

Connexió 
directe 
Habitatges
Carrer
Biblioteca?

Asolellament des de 
l'espai públic

AFLUÈNCIA DE PERSONES

AFLUÈNCIA DE PERSONES

Segons usuaris

ALTRES SERVEIS

NECESSITATS DELS EQUIPAMENTS

Accès rodat 
  (Serveis
  desde 
  parquin)

Segons usuaris Segons usuaris

24h

?

Generar espai de cualitat
-La parce·la que ocuparan els equipament està envoltada per factors que fan d'un 
gran espai públic un lloc incòmode.
-La simple posició ens ha de generar un espai dins de la ciutat agradable i on el peató 
es pugi sentir agust i s'apropii del espai agradable duran el màxim d'hores possibles al 
dia.
Resposta:
-L'edifici es col·loca en el lloc mès desfavorable de la parcel·la, d'aquest manera tot 
l'espai restant qeda protegit per el mateix edifici i aconseguim crear un gran espai 
públic tractat.
-No es preten crear un icone dins la ciutat. S'adobte la forma de mançana de 
l'eixample exteriorment, peró amb un gran espai interior destinat al vianant. La parcel·la 
te un aspecte exterior neutre i un interior insòlit adins la ciutat.
-Al estar situat entre 2 edificis singulars i trencadors de l'exiample el mes convenient es 
adobtar una forme neutre per que els edificis ja existens no perdin el seu valor.

Visuals i cantonades:
-El problema ve ara en el gran mur que ens envolta la plaça que em generat. 
necessitem trencar-lo. obrir-lo.
- Necessitem que la gent que camina per les boreres exteriors reaccioni i entri cap al 
nostre espai.
-Les cantonades suposen un bon punt que ens ajudara a suabitzar l'impacte de tot el 
mur perimetral. les em de fragmentar.
Resposta:
-L'edifici es trenca buscant les visuals cap a punts d'atracció, com la façana del 
mercat, l'entrada de la biblioteca i la vegetació, ens generen les obertures i volums 
exepcionals.
-Les cantonades sobren per deixar el pas a la gent o en pisos superior per crear 
terrases per a activitats de l'escola bressol o la biblioteca. 

Obertures cap a la plaça:
- Les necessitats de cada equipament demana varies solución alhora de genera 
obertures tan cap al interior com cap al exterior de la plaça.
- La posició dels edifis ens afaboreix alhora de buscar solucions de façana.

Resposta:
-La biblioteca gairabè tot el dia rebrar la llum indirecte per tant les obertures son 
totalment lliures de protecció solar. Cap al carrer les petites obertures tenen unes 
lames de fusta per protegir la llum directe de tarda.
-L'escola bressol disposa de grans rafecs per protegir l'interior de les aules en els dies 
mes calids tot i que busquem qe la llum ens arribi directe.
-Les vivendes es protegeixen mitjançant lames de fusta que es recorda a les antigues 
galeries de l'eixample. Deixen veure pero o pots ser mirat.

REFERENTS

Plaça de la gardunya - Carme Pinós Illa Fort Pienc - Josep Llinás Biblioteca Jaume Fuster - Josep Llinás Vivendes sabadell - Moneo Lapeña Torres Vivendes barcelona - Emiliano Lopez
La Plaça de la gardunya situada radera del Mercat de la Boqueria serveix com 
a referent d'organtizació d'espai públic. El dialeg entre els tres eficis (vivendes, 
escola massana, mercat) és un bon exemple de contrast entre edificis i de 
funcionament. Individualment l'edifici de l'escola ens ajuda a entendre un edfici 
singular que crea espai públic gracies als seus volums i la distribució de la 
planta baixa, integran entrades de parquin i dexan veure l'interior nomes en el 
punts necessaris.
Les visuals cridant la atenció del vianant i la vegetació serveix de reclam i de 
protecció de les façanes que no interesen a la plaça.

L'illla de Fort Pienc segeuix un paral·lelisme amb el projecte, tant per el seu programa 
com per la seva situació. L'organització de diferents progames en un mateix edifici 
superposats i els accèsos a ells desde un espai comú com es la plaça es un bona 
manera de crear ciutat donant vida als espais que volem. 
La col·locació es fonemental, els edificis deixen el espai mes bo per l'espai públic i es 
situen en el punt mes desfavorable de la parcel·la, es el mateix que s'intenta crear a 
radera del mercat del ninot.
Tambè es pren com a referent l'organitzacio interior de l'escola bressol en plantes 
superiors i utilitzan les terrasses com a patis.

Es un referent constat en Josep Llinás en cuan a 
col·locació dels edificis en les parcel·les. La 
biblioteca de Lesseps també deixa tot l'espai bo 
del solar per als vianants i ocupa la zona menys 
bona, creant aixi espais lliures de cualitat.
L'organitzacio interior es molt interesant, no es 
considera la bibloteca com a nau industrial sino que 
es domestica creant espai individuals on els usuaris 
fan activitats íntimes com llegir, estudiar, consultar 
revistes etc. activitats "domestiques".

Les vivendes a sabadell de Rafael Moneo Martinez 
Lapeña i Elies torres crean una façana que recorda 
aquelles antigues galeries de l'eixample amb 
persianes abatibles. És interesant com aquesta 
façana s'aboca asobre de un antic edifici de la 
epoca industrial. Creant un espai interior d'illa 
agradable i singular, resaltant la importancia de 
l'antiga nau. 
Al mateix temps respon a les porteccions solars i 
de climatització natural del interior.

El premi FAD d'Emiliano Lopez amb les vivendes de proteccio 
oficial a Barcelona, serveix molt be com a exemple de 
funcionament de vivendes minimes de 40 m2 en amb accès 
per pasera i amb espais de lliure apropiacio. La ventilació 
creuada es dú a terme a travès de la passera i es crea també 
una galeria a la banda cotraria de la passera.
L'organització interior mitjançant un espai comú i diafen permet 
crear espai tancants gràcies a grans portes correderes.


