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ENUNCIAT PROJECTE:
L’enunciat del projecte permetia enderro-
car els 3 edificis plurifamiliars adjacents per 
rehabilitar l’edifici de la Carboneria i 
poder arribar al pati interior d’illa i recupe-
rar-ne una petita part.

ANÀLISI DE L’ILLA:
L’illa no te cap accés “public” a l’interior a 
excpeció del gran supermercat. També 
consta de varis negocis particulars que 
s’han apropiat de les parcel·les d’aquest 
interior d’illa per col·locar els magatzems 
i/o tallers. 

OPORTUNITATS:OPORTUNITATS:
Hi ha varies parcel·les interiors que no 
formen part de cap de les finques que de-
limiten l’illa, sinó que són parcel·les amb un 
número catastral diferent, que els negocis 
han anat apropiant-se. 

RESPECTAR EL PLA CERDÀ: 
Segons el Pla Cerdà, els interiors d’illa 
sempre eren zones lliures d’edificacions, 
destinades a equipaments públics a l’aire 
lliure o zones verdes; com petits pulmons 
de la ciutat. 

L’ILLA DE LA CARBONERIA

Fotografia de l’interior d’illa des d’un edifici adjacent a la Carboneria

Fotografia de l’interior d’illa des de la cantonada oposada a l’edifici Tarragó

La col•locació tan particular de l’edifici dins l’illa de l’Eixample, fa que ens 
apareixin trets característics (bons o dolents) que el fan ser un símbol de 
Barcelona. 
PotserPotser per ser el primer edifici construit en l’era Cerdà i l’arquitecte no co-
neixia les regles del joc, o perquè Antoni Valls i Gali era un visionari, va deci-
dir fer un dels pocs edificis de l’eixample amb 4 façanes i cap mitgera. 
Aquest fet ha provocat que els altres edificis que s’han col•locat al seu 
costat li hagin donat l’esquena, i apareixin parets cegues i patis de llums i 
ventilació. 

Altres desvantatges de la seva col•locació dins l’illa, és que no disposa de 
connexió amb el pati interior d’illa, actualmente ocupat per magatzem i 
trasters. Un dels objectius d’aquest projecte és reactivar el pati interior d’illa 
i connectar aquest amb la Carboneria, a partir del programa i dels espais 
exteriors i intersticials que es generen. L’estudi previ dels patis interios d’illa 
que proposava Ildefons Cerdà, i l’analisi de la nostra illa en concret, genera 
la oportunitat d’expandir l’àrea possible a recuperar i rehabilitar com a pati 
interior d’illa públic. interior d’illa públic. 
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