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-Data de presentació: 2007 
-Premi o concurs: Concurs d’idees  
 -Projecte: Urbanització del sector delimitat pels carrers Sant Pere i Forn Nou de Valls 
-Classificació: 2on Premi. 
-Organisme que otroga el premi: Ajuntament de Valls 
 
-Memòria: Tota la circulació nord de la ciutat que ve dels carrers muralla de Sant Francesc y carrer de Sant 
Francesc, arriba a la plaça del pati, busca el descens cap a la zona sud-oest de la ciutat, prenent el gir del carrer de 
les monges y descendeix pel carrer forn nou, que és el nostre. A aquest carrer se li dóna prioritat i travessa la nostra 
plaça, com a circulació rodada permanentment, i a l’alçada de les nostre vivendes i sota aquestes, pot prendre la 
rampa del nostre aparcament. Aquesta rampa té sentit descendent i un cop dins del nostre aparcament, que està 
organitzat per a poder tenir varies plantes, es pot sortir mitjançant una segona rampa de sentit ascendent i situada 
sota la biblioteca. Aquesta organització de l’aparcament és determinant per les futures vivendes i biblioteca i ve 
definida des de l’enfocament viari de la ciutat. Així l’aparcament s’organitza en dues plantes i té 100 places, utilitza 
les escales d’emergència de la biblioteca però fins a planta baixa nivell de carrer, desprès s’independitza fent-se 
exclusiva de la biblioteca. El muntacàrregues de la biblioteca arriba fins a les dues plantes de l’aparcament, però és 
d’ús restringit, només per a la biblioteca i permet una còmoda càrrega i descàrrega de material sense accedir amb 
vehicles per la plaça. Una segona escala es col·loca dins del nostre solar però en l’àrea del pati d’illa, posant-lo en 
relleu i accedint des d’un passatge fins el pati creat per l’accés a les vivendes que connecta amb la plaça i accessos 
a la biblioteca.   
Tota aquesta estratègia viària i de localització discreta de rampes i accessos de l’aparcament permet alliberar a la 
nova plaça de circulació de vehicles innecessària i de pèrdua de superfície. D’aquesta manera dóna una plaça neta 
de foses i amb accés directe a la biblioteca per càrrega i descàrrega de material des de l’aparcament. El 
protagonista de la plaça és un volum cúbic més petit que conté els usos singulars de la biblioteca, i que al ser més 
baix que la resta de l’edificació es situa més en escala amb la plaça, facilitant la penetració del sol sobre ell. Dos 
carrerons el singularitzen i emmarquen, el carrer Sant Pere i el pati galeria que es crea per a il·luminar-la i 
estructurar-la. Aquest pren l’alineació de les vivendes com si fos un segon carrer que es fica a la biblioteca. 
D’aquesta manera queda clar que l’edifici protagonista de la plaça és la biblioteca, com a edifici públic, davant del 
privat que són les vivendes. 
Eludint l’encontre en cantonada d’ambdues edificacions es resol així el conflicte. En la mitjanera entre vivendes i 
biblioteca es crea una seqüència de tres plans que al mateix temps que estructuren la façana de les vivendes, 
prenent la llum del sol, permeten singularitzar més el volum de la biblioteca que està a l’altra banda del cub, 
separats ambdós per la galeria que l’estructura. Qualsevol solució de fragmentar els dos volums biblioteca i 
vivendes, deixant vist el pati d’illa, crearia una inestabilitat sobre la plaça i encara que penetraria el sol lateralment, 
produiria un desordre visual fort sobre aquesta. Aquest efecte es pot observar en algunes accions d’enderrocament 
que s’estan produint en Valls ja que els patis d’illa interiors, al no estar estructurats creen una gran alteració visual. 
Nosaltres posem en valor aquest pati d’illa al crear un passatge per on penetra la llum del sol i per on s’accedeix a 
les vivendes, i proposem enjardinar i pavimentar així com moblar un dels patis, però no li donem un protagonisme 
visual sobre la plaça per la inestabilitat visual que crearia. 
Tot el paviment de la plaça seria continu i s’adaptaria a la pavimentació tipus que s’està emprant a Valls en noves 
actuacions, no diferenciant-se vorera i calçada. Un porxo-marquesina defineix els accessos als locals comercials, 
biblioteca i vivendes, creant un fons continu i unificant el lateral llarg de la plaça. Finalment unes palmeres altes i 
bancs, així com una reproducció en bronze de l’escultura d’una dona l’original de la qual és en pedra i realitzada per 
Josep Busquet sense títol precís.  L’ajuntament podria negociar amb la propietat de l’ampli pati d’illa davant de la 
biblioteca, en el que no es pot construir, la possibilitat de pavimentar-lo i enjardinar-lo amb palmeres també. 
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