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Evolució Històrica - Muralles i línia de costa

BARCINO ROMANA 
any 200  

Primeres muralles simbòliques, enteses com un element ritual. 

TRAÇA DEL REC COMTAL 
any 1200 

Implantació d’esglésies i monestirs fora muralles (Sant Pau del Camp).

EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA 
any 1300  

El 1285 es construeix una nova muralla militar. 
La construcció de les Drassanes el 1378 com a símbol de poder Naval de la 

corona catalanoaragonesa.

NOVA MURALLA 
any 1400  

Construcció d’una nova muralla que protegeix els monestirs i convents (Sant 
Pau del Camp, Monestir de Montalegre i Santa Clara). 

Les Drassanes queden dins de muralles però es manté obert el front marítim.

OBRES AL PORT 
any 1500 

El 1477 es construeix una escullera al port.
Hi ha una densificació del barri del Raval aprofitant 

que el barri quedava protegit per la muralla. 

REVOLTA CATALANA 
any 1650 

El 1650 amb la Guerra dels Segadors es fa una fortificació de les muralles 
amb la construcció de Baluards i el tancament del front marí.

Amb la derrota del 1652 el control de les muralles passa a la monarquia.

GUERRA DE SUCCESSIÓ 
any 1714

Amb la derrota de l’any 1714 es construeix una 
ciutadella militar per garantir el control de la ciutat.

EXPANSIÓ DE LA CIUTAT 
any 1890  

El 1859 amb el Pla Cerdà s’autoritza l’enderroc de les muralles.
Hi ha una expansió de la ciutat i la ciutadella militar es transforma en el Parc 

de la Ciutadella que acull la exposició universal del 1888.

JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA 
any 1992

Gràcies als Jocs Olímpics, la ciutat pateix una gran transformació d’on 
destaca la construcció de les rondes, el front marítim i la Vila Olímpica.
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Situació - Casc Antic 
escala [1.10000]

Ciutat Vella es podria definir com carrers estrets i irregulars 
sense cap ordre aparent que condueixen a sorpreses, places i 
espais buits. Una experiència urbana i de recorregut. Per 
tal de conèixer-la, en molts casos és necessari perdre’s-hi. 

Un barri antic amb una traça desordenada on les escletxes 
del cel i els balcons petits amb roba estesa són punts 
característics que ambienten i defineixen els carrers.

Carrer de’n RobadorPassatge de Bernadí Martorell Carrer de Sant Bartomeu

Densitat de Ciutat Vella i trobada de diferents teixits.
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Situació - Fugues

Fugues_ Espai públic vertebrador; desembocadura de 
la Rambla del Raval, Sant Pau del Camp i Jardins del 
Baluard.

Fugues_ Possibles fugues de l’espai públic a la proposta.

Fugues_ Esquema final de les fugues de l’espai públic.

fuga de l’espai públic. Enmig de carrerons estrets i desordenats on la llum 
arriba per mitjà d’escletxes al cel, l’espai públic es fuga i s’escapa per arribar 
a espais amplis i oberts que contrasten amb el caràcter dens de Ciutat Vella.

fuga. 2 f. [MU] en mús., composició polifònica o pluritemàtica de 
desenvolupament tonal complex, basada en regles del contrapunt imitatiu.

*Definició extreta del DIEC, Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
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Situació - Raval
escala [1.2000]
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 1. Centre Educatiu Sant Felip Neri
 2. Centre Edicatiu Labouré
 3. Escola Milà i Fontanals
 4. Escola de Música Juan Pedro Carrero
 5. Casal Jove Atlas
 6. Centre Educatiu Cintra
 7. Casal de Barri Folch i Torres
 8. Escola Collaso i Gil
 9. Fundació Conservatori del Liceu
10. Cetntre Cívic Drassanes
11. Biblioteca Gòtic Andreu Nin (Sala estudis)
12. Escola Drassanes (CEIP)
13. Centre Cultural Drassanes



Aina Marquès López

Projecte Final de Grau  |  Taller Arquitectura i Invenció  
Alfred Linares - Lucrecia Calderon - Karin Hofert - Maria Alonso

Situació  -  Constel·lació d’Equipaments
escala [1.2000]

C

B
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C.  CENTRE CULTURAL DRASSANES

Centre cultural associat al Centre Cívic de les Drassanes que complementa 
l’activitat que ofereix aquest.

Està especialitzat en la música i gran gruix dels tallers i activitats proposades 
tenen a veure amb aquesta. Té sales per a entitats i pot acollir tallers que es 
desviïn del Centre Cívic.

Ofereix una sala d’estudis acabant de complementar els espais i activitats del 
casal de barri i el centre cívic

B.  CENTRE CÍVIC LES DRASSANES

Centre cívic que ofereix tallers diversos i té espais de lloguer per 
activitats culturals.

Està especialitzat en les arts escèniques i es dóna prioritat a totes 
aquelles activitats que es relacionin amb el teatre.

Acull el casal infantil (nens i nenes fins els 12 anys) i el casal familiar.

A.  CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES

Casal de barri que cedeix els diferents espais a associacions de veïns i 
a entitats per realitzar reunions o activitats diverses. 

Treballa conjuntament amb el Centre Cívic Drassanes i part dels 
tallers i activitats proposades en aquest es realitzen al casal.

Acull el projecte Franja que és la continuació del casal d’infants per a 
joves de 12-17 anys.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei de participació ciutadana 
en el qual es poden proposar millores a nivell de barri o mes general. 

A nivell de Ciutat Vella i el Raval destaquen peticions de foment de 
la cultura i d’equipaments culturals; també hi ha una demanda 
d’habitatges socials i de recuperació del barri per part del veïnat. 
Finalment destaquen les propostes de millora dels espais públics i verds.

Aquestes demandes d’alguna manera corroboren, reforcen i justifiquen 
l’elecció del programa d’un centre cultural que crea xarxa i es relaciona 
amb els dos equipaments similars ja existents i habitatges socials. 
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Programa i Usuaris

Centre Cultural Drassanes
Es planteja el Centre Cultural Drassanes com un espai que es separa de la ciutat però que hi està 
estretament vinculat i en contacte, un espai polivalent i canviant, amb gran flexibilitat d’usos. Un recinte 
on els diferents usuaris es trobin per realitzar activitats i intercanviar vivències. El centre cultural està 
associat al Centre Cívic de les Drassanes i en complementa l’activitat per la seva aposta cap a la música.

Organització per tres blocs

Bloc de Música Bloc Administratiu Bloc per Entitats

Sala d’actes (sala d’ús polivalent 
amb un escenari).

Dues sales d’assaig per grups.

Dues aules de formació per 
grups reduïts (ex: tipus solfeig).

Vuit cublicles individuals per a 
formació instrumental.

Sala d’estudis general i dues 
aules d’estudi. Obert al barri.

Zona d’accés i nucli vertical 
(recepció, vestíbul, escales i 
ascensor).

Despatxos i zona de descans 
pel personal del centre.

Despatx de direcció del centre.

Sala de reunions.

Sanitaris i neteja.
Zona de magatzem i maquinària.

Espai polivalent en planta baixa 
i amb accés propi que pot tenir 
un horari diferent del centre. 
Per a ús intern i extern.

Quatre sales per entitats que 
es poden obrir dos a dos.

Sala polivalent amb sortida a 
una terrassa.

Habitatges Socials
La proposta d’incloure habitatges socials al programa neix del propi lloc, una parcel·la en la qual 
el barri de Ciutat Vella ha reclamat en moltes ocasions com un espai destinat a habitatge social.

Aquest emplaçament ha generat controvèrsia en els últims anys. El 1986 la UGT va 
comprar el solar per destinar-lo a la construcció de pisos socials que mai es van construir. 
El 2003 el sindicat el va vendre a causa d’un canvi del planejament urbanístic i després d’una sèrie de compra-
venda el 2015 una filial de Praktik va comprar-lo per tal de construir dos hotels de cinc estrelles. Aquest 
fet va provocar una gran oposició per part del veïnat, finalment es va aturar la construcció dels hotels.

Els veïns de Ciutat Vella van crear la plataforma Salvem Drassanes amb l’objectiu de reclamar i reivindicar aquest 
emplaçament en el barri, entre altres coses, aquesta plataforma reivindica la recuperació dels habitatges previstos 
al PERI, també reclamen un casal d’avis, espais polivalents d’ús veïnal i  un espai públic amb zona infantil. 

Organització general dels habitatges

Zones Comunes Unitats Familiars

Zona de bugaderia
Espais exteriors (terrassa) 
Espais polivalents (estudi...).
Zones d’emmagatzematge
Garatge de bicicletes
Sala de residus

30 habitatges adaptats

Quinze unitats famíliars d’una habitació 
aproximadament 55 m2 cada una.

Quinze unitats familiars de dues habitacions 
aproximadament 60 m2 cada una.

Usuaris

Usuaris comuns entre blocs

Persones de pas o vianants.
Persones que van a la plaça.
Gent del barri de Ciutat Vella.

Usuaris del Centre Cultural

Persones associades a les entitats del centre.
Personal del centre.
Mestres i responsables de tallers i de música

Persones que van a fer activitats al centre
 Alumnes de música i participants de tallers
 Públic que pugui anar a veure un concert.
 Persones que van a fer feina personal al centre.

Usuaris dels Habitatges
Unitats familiars:

30 habitatges adaptats 
15 de dues habitacions

15 d’una habitació
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Plànol d’Emplaçament
escala [1.1000]

Drassanes de Barcelona
Actual Museu Marítim

Habitatges Socials

Jardins de Dolores Aleu

Rambla de Santa Mònica
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Centre Cultural
Drassanes

Jardins de les Tres Xemeneies

Baluard de Santa Madrona

Centre Cívic Drassanes

Avinguda del Paral·lel

Avinguda de le Drassanes

EOI Barcelona 
Edifici Colon
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Preexistències  -  Museu Marítim i Baluard de Santa Madrona 

Les Drassanes (actual Museu Marítim de Barcelona) i el Baluard de Santa Madrona són murs massissos, 
recintes pesants que tenen una gran dualitat interior - exterior. Per una banda són un sòcol / un 
recinte tancat a l’exterior, que a l’interior és lleuger, desmaterialitzat i es veu aïllat de la ciutat.
El Baluard, a més a més, té la particularitat que és un aixecament del carrer en el qual el contacte amb 
el terra és massís i pesant, a mesura que s’enlaira es desintegra en forma dels arbres i vegetació.

Baluard de Santa Madrona Drassanes Reials de Barcelona [Actual Museu Marítim de Barcelona]
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Idea  -  Concepte

Alçat_ Dualitat pesant-lleuger; El mur del Baluard de Santa Madrona entès com 
un sòcol pesat que es desmaterialitza gràcies al verd i la vegetació del Jardí.

Estratègia_ Incorporar aquesta dualitat pesant-lleuger al projecte, el recinte entès 
com un espai delimitat per un mur, un sòcol pesant que a mesura que creix en 
altura o s’obre a l’interior es desmaterialitza i es transforma en un element lleuger.

Planta_ Es planteja la creació d’un recinte habitat l’interior del qual sigui un buit,  
una plaça, una dilatació de la ciutat, una sorpresa en el recorregut  resguardada 
dins del recinte i que alhora, aquest buit organitzi el programa. Un record a 
la muralla i el mur de protecció que buscava separar l’interior de l’exterior. 

Un recinte amb superposició de pells que tot i ser pesant i gruixut, en certs 
punts permeti la visual a l’interior o el pas, una fuga més de Ciutat Vella.
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Estat Actual  -  Vistes 

V1

V3

V2V4

Vista 1

Vista 2

Vista 3

La parcel·la triada és un punt ideal per cosir, acabar de construir la ciutat. 
Un punt de trobada de diferents teixits i diferents trames urbanes ben 
diferents, amb carrers i avingudes d’escala molt variada. Per una banda 
l’Avinguda del Paral·lel en contraposició amb els carrers de Perecamps, 
carrer del Cid o carrer de l’Om, carrerons d’escala petita del barri del Raval.

A més a més, és un punt envoltat de murs i recintes que protegeixen el 
seu interior. Les Drassanes de Barcelona i el Baluard de Santa Madrona 
dues preexistències pesades i majestuoses amb les que dialogar.

Vista 4
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Espai públic  -  Estat Actual
escala [1.500]

Estat Actual Proposta

0 10
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Espai Públic  -  Proposta
escala [1.500]

A. Paviment 40x40. Paviment existent B. Llambordins rogencs. Paviment existent C. Llambordins grisos. Paviment plaça D. Grava. Paviment intersticis D. Sauló. Paviment tou zones verdes
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Espai Públic  -  La Plaça

La Plaça_ Atmosfera de dia

La Plaça_ Atmosfera de nit
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Espai Públic 

Baluard, zòcol massísCarrerons de ciutat vella, escenes amb arcs i ponts


