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Algunes ciutats estan dividides per els seus
espais fluvials, altres estan unides per les
seves drassanes. L’aigua en flux,
proporciona relació amb la ciutat si
aquesta mira el seu pas, o la priva en el cas
que la ciutat li doni l’esquena.
Un riu, un canal, una sèquia, poden ser un
element tangent, secundari i inclús enemic
de la ciutat o pot convertir-se en un recurs
per
la
recuperació
urbana
tant
ambientalment com socio-culturalment.
En tot cas, la relació de les persones amb
l’aigua, sempre es positiva. Només
depenen de l’arquitectura que aquesta
existeixi.

* Imatge de font no propia

“No creo en destruir todo para construir, prefiero
ser hilo conductor de una historia”
Alvaro Siza. 1933

Alvaro Siza. 1933
El creixement de la ciutat de Lleida es troba
vinculat des de els seus inicis amb el riu
Segre. Lleida va néixer en mig d’una plana
al·luvial de terres fèrtils formada per
sediments que el riu va anar dipositant al
llarg del temps.
La ciutat es situa a la falda del turó de la
Seu Vella. Es un punt estratègic en el
transcurs del riu, per això s’hi va establir el
poble pre-ibèric. La Seu Vella va ésser la
base d’aquesta urbs primitiva, a partir de la
qual es va anar estructurant el seu
creixement.
El riu va ser un dels elements que van
afavorir el creixement d’una capital en
aquella situació. D’altra banda aquest
mateix element va frenar durant un temps
que el fort desenvolupament no es produís
al costat oposat del turó.
L’aigua del riu acompanyava de prop els
seus habitants, s’escoltava el seu pas de
lluny, però durant molt anys la ciutat
només es relacionava amb ella, ja que era
aquesta aigua qui regava les seves terres.
A partir de la segona meitat del segle XIX,
es va començar a recuperar el marge
esquerra del riu per integrar-lo. L’únic pas
que permetia creuar el riu es feia a partir
del pont vell.

Es així com el Pont vell es va convertir en
l’únic element que va permetre que la
ciutat travesses el riu. Aquesta relació ja no
es construïa al marge d’aquest element viu,
si no que ara la relació urbana seria més
directa.
Des d’aquell moment el creixement estaria
principalment potenciat per dos elements:
el turó de la Seu Vella i la travessera del riu
Segre.
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Lleida va anar articulant-se fins resultar tal i
com es avui en dia a partir d’uns elements
identitaris.
La Seu Vella situada en un dels turons més
alts de la ciutat, es va convertir en un ite,
va ser un centre d’expansió en els seus
inicis, i un element de reconeixement fins
l’actualitat. La ciutat va anar creixent des
de aquest punt elevat. L’altre turó allunyat
de la Seu Vella de Lleida va ser el turó de
Gardeny, que per la seva localització també
estratègicament important va ser un
element activador en el creixement
històric.
La ciutat va anar expandint-se radialment,
fent de centre la Seu Vella i superant el riu
Segre com a barrera i integrant-lo al teixit
urbà. El riu Segre ja no només era un
element articulador dins de la mateixa si
no que també era un gran connector de
Lleida amb els pobles i ciutats pròximes.
Aquest element durant molt temps anava
obrint-se lloc per les terres de Ponent i les
va nodrí de vida. Lleida va fer un gir en la
seva mirada i el va integrar com una
avinguda ecològica. El riu ja no separava la
ciutat de l’horta, ara el riu passava en mig
de la capital.

Però no només el riu va ser un element de
comunicació de la ciutat amb l’exterior, si
no que l’arriba del tren l’any 1860 va anar
transformant poc a poc la connexió i va
afavorir el creixement de la mateixa.
L’estació
de
Lleida-Pirineus
es
transformava d’aquesta manera en un
element activador convertint-se en el punt
d’arribada de molta gent.

En

Gràcies al pas del riu Segre, la ciutat es va
anar convertint en un centre urbà
important. Poc a poc un nou sistema hídric
que s’alimentava d’aquest flux principal, es
va anar organitzant per tot el territori fent
de Lleida una ciutat potencialment rica.
* Imatge de font no pròpia
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La disposició de la plana de Ponent en
terrasses a una i altra banda del riu,
donaven una imatge pròpia a l’horta,
organitzada en bancals cultivats els quals
eren regats per les aigües de les sèquies i
els canals.

l’ordre intern, l’horta s’organitzava en una
sèrie de partides definides per un rec o un
conreu particular.

Passat els anys, algunes d’aquestes
partides de correus, les quals havien servit
a molts lleidatans com a lloc d’esbarjo “per
anar a fer una caragolada o passar un dia al
riu” van ser engolides per la ciutat, sent ara
alguns dels barris més perifèrics de la
mateixa.
Aquesta horta no existiria sense una bona
xarxa de recs. La gairebé nul·la pluviositat
durant els calorosos mesos d’estiu i les
altes
temperatures
haguessin
fet
impossible una extensió hortícola en
aquestes terres.

Aquests recs es remunten a les primeres
temptatives d’habitar aquestes terres “La
persistència des de els temps ibèrics, de
poblacions importants com Lleida en plena
estepa, no s’explicaria sense una horta
asseguradora
de
l’avituallament
indispensable a un nucli urbà”.

La imatge d’avui en dia d’una agricultura
pràcticament de monocultiu fruiter
tecnificada, no correspon a la imatge
històrica de l’horta lleidatana. La historia
d’aquests conreus destacava per la seva
varietat, reflecteix com aquesta anava
dirigida a un mercat local, la qual abastia
una mica de tot als residents de la ciutat.
La ciutat i les seves places eren el mercat
tradicional.
La millora dels mitjans de transport i la
transformació urbana faran possible a
partir dels anys cinquanta que l’horta
s’especialitzi en la producció intensiva de
fruita i arraconi els cereals, els farratges i
altres conreus extensius que encara
dominaven el paisatge.
La fructicultura i la ramaderia intensiva
s’estendran cap a totes les hortes de la
plana, essent la ciutat de Lleida el centre
difusor de fruita dolça primer cap al Segrià

històric i el Baix Segre i després cap a la
resta de territori. Per que Lleida es
convertís en aquest principal difusor va ser
essencial la evolució de la industria la qual
va fer possible la producció i
comercialització de la fruita.
La relació entre l’horta i la ciutat més
urbana poc a poc anirà patint un canvi. Ja
no seran els pagesos i les pageses que
carregant els carros i les someres arribaran
des de l’horta, travessant tots els carrers
de Lleida, fins arribar a la plaça principal on
es feia el mercat tradicional, si no que ara
existiran molts punts de venta. La ciutat
anirà
creixent
industrialment
especialitzant-se cada com més, i a la
perifèria de la mateixa creixeran polígons
industrials que donaran suport al correu de
fruita.

El riu Segre ja no serà l’únic camí per on es
produirà el transport entre ciutats, i les
caixes de fruita ja no es mouran amb
someres. Aquest canvi anirà afeblint el
vincle tant fort entre l’horta i el centre
urbà, fent d’aquest límit una barrera més
forta i una relació més distant entre els
dos.
L’horta ja no entra a dins de la ciutat, però
aquesta disposa d’espais verds que
l’oxigenen i la doten de qualitat als
diferents barris i teixits. En observar aquest
espais, es pot veure com al mig de la
mateixa apareix un corredor ecològic que
s’inicia a una gran parc de la ciutat; La
Mitjana. Aquest parc situat al nord actua
com a els grans pulmons de la ciutat, i amb
el riu com a eix vertebrador, es reparteix
aquest oxigen separant al mateix temps
Lleida en dos grans zones diferenciades; el
marge dret i el marge esquerra del Segre.

Al marge dret de la ciutat un d’espais
públics s’estan fent lloc entre el teixit. Un
avinguda parteix de l’estació de tren i
continua per el marge dret de la ciutat,
fent que el tren en aquest punt estigui
soterrat i un conjunt d’espais verds donin
la cara. La ciutat ha aconseguit que un
element barrera com son les vies del tren,
es converteixi en un espai públic que trava
els barris.
En canvi al marge esquerra del riu Segre, hi
passa també un element hídric; el canal de
Serós. Aquest element neix del riu en el
mateix parc de la Mitjana i arriba a l’horta
després de travessar la ciutat. Però aquest
element no esta integrat en la mateixa si
no que es presenta com una barrera entre
els teixits. Aquest element que ara mateix
es un flux de aigua, podria ser un flux de
gent que articules els seus dos marges.
En observar els dos marges del Canal del
Seròs, podem veure com la ciutat no ha
anat creixent mirant el seu pas, si no que
aquest element en lloc de cosir dos zones,
ha ajudat en que no es lliguessin. Ara
mateix aquest element es presenta com
una fissura que ha quedat d’una Lleida
antiga.
Els barris han anat creixent i aquesta
escletxa en el terreny s’ha traduït amb un
creixement discontinu en la ciutat.

CAPPONT
LA BORDETA

El marge esquerra del riu Segre, es per tant
una zona diferent de la ciutat.

La indústria catalana de començaments del
segle XX cada cop requeria més energia per
a moure les seves màquines. Aquesta
s’obtenia a partir del vapor provinent de
les calderes instal·lades en les mateixes
fàbriques. Eren necessaris grans espais on
situar-les, fet que dificultava i limitava
l’obtenció de l’energia que requerien per a
la producció.

El barri de Cappont va néixer quan es va
projectar a Lleida el parc dels Camps Elisis,
que va obrir les portes l’any 1864. El parc
va ser de seguida un fenomen social per a
la seva intensa vinculació amb la societat
del moment, un espai de relació col·lectiva.
Els camps Elisis van ser passeig, auditori
teatral i musical i recinte pels lleidatans i
lleidatanes i més tard marcat per el
desenvolupament industrial es van
potenciar com a espai d’exposició i de Fira.

d’origen hidràulic, l’anomenada «hulla
blanca».

L’any 1912 es va començar la construcció
del canal i la central de Seròs per 20000
operaris, que tot i les condicions tècniques
laborals eren molt diferents de les actuals,
en menys de dos anys va entrar en
funcionament la central hidroelèctrica de
Seròs. Va ser la primera central que es va
posar en marxa a Catalunya per Barcelona
Traction Light and Power Company,
coneguda com La Canadiense (integrada
avui per la companyia Endesa).

Els Camps Elisis va esperançar un
creixement de Lleida ja que la ciutat es
modernitzava copiant els models de les
grans ciutats com Paris, i també va suposar
un creixement a l’altre costat del Riu Segre,
un paisatge marcat fins aquell moment per
la gran extensió d’hortes i algunes torres
entre el verd.

El projecte de l’enginyer català Carlos Emili
Montañés
va
concebre
un
pla
d’electrificació de Catalunya que permetria
superar les dificultats energètiques amb
què es trobava la indústria del país en
aquell moment. Aquest projecte consistia
en l’establiment d’un pol industrial
localitzat fora de la ciutat de Barcelona, al
Vallès, el qual requeriria potència elèctrica
abundant i assequible. També l’augment
del preu del carbó, i la dificultat per
obtenir-ne, impedia la producció d’energia
tèrmica en quantitat. La solució fou la força

Però aquest gran parcel·lari de conreu més
tard va ser tallat per aquest sistema hídric,
la gran construcció del Canal del Seròs. Les
parcel·les agrícoles es van reorganitzar
deixant pas a aquest nou flux d’aigua que
canviaria definitivament la ciutat.
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Aquest projecte necessitava una important
inversió de capital. Fou així com l’enginyer
nord-americà Frederick Stark Pearson, que
aleshores ja treballava en projectes similars
al Brasil i a Mèxic, va fer-se càrrec del
projecte.
Una gran obra alimentada per una canal de
27,4 km de llarg que transcorre pels
municipis de Lleida, Albatàrrec, Monoliu,
Sudanell, Torres de Segre i Aitona.
Aquesta construcció tan important, que
assenyala el seu pas pel mig de la ciutat de
Lleida, té memòria de diferents episodis
claus de la història de Catalunya. El canal
va ser buidat i utilitzat com trinxera durant
la Guerra Civil, aprofitant la seva
profunditat (5 m) perquè les columnes
armades circulessin protegides del foc
enemic. En canvi l’any 1820 aquesta
escletxa va viure els efectes d’una forta
tromba d’aigua que el deixava totalment
desbordat, fent que el mateix espai passés
del res al tot.

d’un tros que aniria enriquint la terra de
Lleida. Un cop la construcció va finalitzar,
aquest canal també va servir per regar les
terres pròximes al seu pas sumant-se al
sistema hídric que regava els conreus.
L’any 1919 La Canadiense va deixar una
nova petjada en la societat, ja que els
treballadors de la companyia van ser els
protagonistes d’una de les vagues que van
produir un major canvi en la població,
establint-se les jornades de treball de 8
hores en tots els oficis.
El pas del canal no feia més que reafirmar
una Lleida agrícola i industrial. La gran obra
de Stark Pearson va poder reorganitzar
aquest parcel·lari, va introduir un nou flux
d’aigua a l’interior de la ciutat fent que
l’aigua arribes a l’horta, i va proporcionar
una font d’energia que va ser un canvi
definitiu
pel
desenvolupament
de
l’industria i per tant per la comercialització
del seu producte estrella “la fruita dolça”.

Aquesta important canalització no només
va deixar una ferida física en el terreny,
sinó que també va marcar la societat. La
Canadiense, va ser la primera multinacional
que es va estrablir a les comarques
lleidatanes, del Pirineu a la plana, i va
donar feina a nombrosos pagesos, que
amb els diners que guanyaven construint el
canal “pic i pala” van poder comprar més
* Imatges de font no pròpia

La construcció del canal del Seròs va deixar
a la seva vora una construcció que roman
fins avui dia. La primera construcció que
mirava el pas de l’aigua: El campament de
la Canadiense.
Aquest projecte es va realitzar l’any 1914,
per allotjar els operaris que treballaven a la
companyia. Aquest campament construït a
l’indret que avui en dia és el barri de la
Bordeta, estava format per un xalet per a
l’enginyer Federick Stark Pearson, dues
edificacions formades per vuit cases
adossades i una torre-dipòsit d’aigua.
Amb els anys les instal·lacions passaren a la
companyia elèctrica Endesa, que les cedí a
l’Ajuntament de Lleida. La ciutat va
rehabilitar l’espai per transformar-lo en
l’actual Museu de l’Aigua de la ciutat.
L’única edificació que es relaciona
directament amb el canal, ha esta
envoltada d’un gran parc. D’igual manera
aquest parc integra un espai de pas
damunt del canal que no només és un pont
necessari per creuar, si no que és un lloc
ampli que invita a parar i mirar el que
envolta a un mateix. El museu es relaciona
des de fa pocs anys amb una escola que
recupera l’horta en mig de tot el verd.
Aquest és l’únic espai, que fins al moment,
l’arquitectura mira el canal fent que aquest
formi part del teixit urbà.

En continuar observant el teixit que
conforma Lleida, al marge esquerra del riu
Segre es troba una buit entre dos dels
barris, un buit annex al canal.
Entre el barri de Cappont i la Bordeta
existeix un espai que ja que la ciutat no
sigui llegible en tot el seu conjunt. Aquesta
zona de la ciutat està convertint-se amb
una ciutat jardí; unes zones residencials
que no creen barri si no que viuen de
l’altre costat del riu. Els principals
equipaments de la ciutat es troben en
creuar el pont, aquest fet ocasiona que
els residents no s’arrelin tant al seu barri
si més no que vagin a buscar els serveis
al centre històric i al voltant més pròxim
a aquest.

Més endavant l’únic pas a diferent cota
que la carretera de Barcelona també es va
produir en aquella mateixa línia.
Tot i aquesta l’Avinguda de les Garrigues
com a connector de barris, no s’ha
aconseguit que no existeixi un buit entre
Cappont i la Bordeta, fent que aquesta
zona tingui una manca d’elements
articuladors i potenciadors d’activitat.

En aquest buit de la ciutat es troba en la
intersecció de dos fluxos importants, un es
el element hídric del Canal de Seròs, el qual
tot i ser potencialment connector (com ho
es el riu Segre) ara es presenta com un
canalitzador d’aigua entre uns murs de
formigó i l’altre es l’Avinguda de les
Garrigues. Aquest segon eix es una via
principal de comunicació de la ciutat; l’eix
més transitat a peu que comunica els
diferents barris de Lleida. Aquest carrer va
ser el primer en anar superant barreres, ja
que el pont vell va ser el primer element
que va permetre creuar el riu, fet que va
provocar un creixement per aquella traça.

EQUIPAMENTS I ZONES DE POSSIBLE CREIXEMENT

En aquest buit entre barris es creuen dos
eixos de caire molt diferent. El eix urbà de
l’Avinguda de les Garrigues, i la important
construcció del canal de Seròs.
El Canal de Seròs que ara es presenta com
una important construcció històrica a la
ciutat però que actua físicament com una
barrera entre els barris, es te que repensar
per a que actuï a Lleida com l’avinguda del
riu Segre. Es necessari recuperar aquest eix
i dotar aquest buit de un nou equipament
que arreli el creixement en aquesta
direcció.
Aquesta nova peça dotarà d’activitat l’altre
costa del riu, donarà façana al Canal de
Seròs “el nou passeig lineal de la ciutat” i
farà forta la intersecció de dos importants
vies.
Es necessari prendre exemple de la
mateixa ciutat i fer que el canal del Serós,
el qual es un eix hídric serveixi també com
un oxigenador als barris; partint dels
pulmons del parc de la Mitjana fins a
arribar a l’horta.
Aquest element estirarà l’horta de nou cap
a dins de la ciutat, fent que el resident,
torni a utilitzar les terres com a lleure.
Recuperant aquesta forta relació que hi
havia històricament, i recordant que les
fissures que marca la historia no son
només un record si no que poden ser una
oportunitat.

La projecció d’un nou corredor ecològic al
voltant del canal anirà travant els dos
marges del mateix. Les façanes dels dos
barris (Cappont i la Bordeta) miraran ara el
seu pas, i faran que el passeig urbà es
prolongui cap a un passeig entre l’horta;
una horta que ha fet i continua fent ric el
territori.
El nou passeig unirà els diferents elements
culturals com es el museu de l’aigua que
fins ara ha estat lligat al seu pas, i els
camps Elisis, fins arribar a connectar
l’estació de tren com a gran punt
d’arribada de gent. Aquest corredor
ecològic serà un nou eix d’activitats que
anirà proliferant.
En l’encreuament d’aquests dos eixos
importants per la ciutat es torbarà el nou
equipament comunitari; un centre social
que dotarà tant al barri de Cappont com el
de la Bordeta d’un espai que reforçarà
aquesta relació, evitant que els residents
tinguin que creuar el riu per trobar aquests
serveis, ja que aquestes activitats també
estaran al seu canal.

Ara que el braç potent de les fúries aterra
la ciutat d’ideals que volíem bastir, entre
runes de somnis colgats, més prop de
terra, Pàtria, guarda’ns: - la terra no sabrà
mai mentir.
Entre tants crits estranys, que la teva veu
pura ens parli. Ja no ens queda quasi cap
més consol que creure i esperar la nova
arquitectura amb què braços més lliures
puguin ratllar el teu sòl.
Màrius Torres:
Fragment de la “Ciutat llunyana” de
Poesies (1947).

* Imatge de font no pròpia

L’espai que hi ha avui en el buit on es
projecta el nou equipament, és un espai
desarticulat, amb puntuals construccions i
alguns camins que assenyalen un passat.
Els camps es van ordenar un cop el canal ja
estava en funcionament, i d’aquelles traces
antigues avui en dia encara en queden
algunes que no han desaparegut en el pas
del temps. Romanen recordant el que
aquell espai ha set en el seu dia, fent
memòria de què aquell buit no sempre ha
existit.
Per emplenar el buit, la millor manera és
reconèixer la petjada, recuperar aquests
camins, donat d’activitat aquest espai per
tornar a fer que aquests portin a algun lloc
i integrar el canal com un element més del
projecte.
De les traces que antigament passaven
queda un camí mig paral·lel al canal on
s’observa com abans es caminava per la
seva vora fins a poder arribar als horts. Un
gran arbre que fa cantonada amb
l’Avinguda de les Garrigues i el canal, és la
coberta més solida de l’indret juntament
amb uns quants més que s’endinsen en el
caos. També es dilueixen unes línies
inclinades que entren cap a dins d’aquest
desordre i roman en el lloc dues torres
amb els seus jardins privats i unes naus
industrials testimoni de el que ha sigut

durant molt temps l’arquitectura d’aquesta
zona de Lleida.
Aquests elements són la preexistència d’un
espai que es presenta com més buit que
ple, però d’un lloc que pot recuperar el que
era, per tornar a ser una unió entre barris.
Un espai que pot tornar a construir mirant
el canal per disposar d’un altre espai que
integri aquest pas d’aigua en l’espai públic.

La manera d’integrar de nou aquest pas
d’aigua, es fer-lo part de l’espai públic. Al
mirar les seves dues mitgeres s’observa els
diferents verds que l’envolten: horta,
parcs, solars a l’espera.. Tots aquests nous
espais aniran adaptant-se per formar part
d’aquest nou passeig annex al canal. Un
passeig que cosirà el teixit existent i el nou,
un corredor ecològic que s’endinsarà a dins
de la ciutat per tal de millorar-la.
La nova intervenció serà una parada en
aquest passeig verd. Aquest nou espai
donarà resposta a l’Avinguda de les
Garrigues sent un espai de lleure més
annex a aquest important carrer, donarà
façana al canal, ja que fa uns anys que se li
va donar l’esquena, i al mateix temps
donarà resposta al buit que hi ha en el seu
centre recuperant part de l’horta per tal
d’integrar-la de nou en el teixit.

Aquest nou projecte dotarà d’activitat i
vida aquest nou passeig, relacionant-se
directament amb el canal.
El nou edifici busca donar resposta a les
exigències de l’espai existent. És necessària
una peça que vagi a tocar el canal. Aquesta
peça serà la primera que es veurà des de
totes les direccions, acompanyarà el
passeig a la vora de l’aigua i limitarà la
plaça de gra més petit.

La segona peça controlarà l’espai, creant
les noves dimensions i la nova forma
d’aquesta plaça comunitària. Com si d’un
ventall es tractés, abraçarà l’espai
comunitari exterior fent que l’interior
també formi part d’aquest. Aquesta forma
ondulada també buscarà la infinitat de
vistes i relacions que es crearan diferents
entre el dins i el fora.

Serà un lloc de relació tant interior com
exterior. Un lloc amb gradient d’espais. La
jerarquia de les places organitzarà l’espai
comú, creant espais que es relacionen
entre ells, que seran de diferent mesura,
que
s’envoltaran de
protagonistes
diferents, per crear nous escenaris.

Les línies de força que ordenaran i
conformaran el nou volum que naixerà en
l’espai,
sempre
partirà
de
les
preexistències del lloc. Aquest nou edifici
s’adaptarà al lloc i a la memòria d’aquest.
Els arbres es deixaran com si d’una coberta
existent es tractés, i les traces dels camins
es mantindran.
El nou volum actuarà sent aquell ventall
que s’alinea a les traces, buscarà l’alineació
amb el canal en els seus extrems donant-li
la cara i mirant-lo, però en el seu punt
mitjà l’edifici es girarà i recordarà com eren
antigament aquests camins entre horts,
com si aquestes petjades poguessin tornar
a passar, i ara entressin dins de l’edifici.
El ventall serà un recorregut que iniciarà a
partir del record del lloc acabant en l’estudi
del que ara demana el mateix, un
recorregut que recordarà el que mirava
abans i acabarà allí on ara es vol mirar.
Igual que el ventall Altià aconsegueix que
s’ajusti al terreny i s’estableixi una relació
mes directa amb l’exterior, en el projecte
el ventall farà que la relació amb la
prexistenia també sigui forta i directa.
La preexistència del lloc fa que el nou
edifici i el nou espai públic tingui aquestes
línies de força que ajudaran a situar-se en
aquest espai aparentment poc controlat. La
irregularitat del lloc, recorda un ordre previ
que existia en aquest territori agrícola.

L’edifici forma el ventall a partir de la unió
de diferents peces que van obrint-se fins
retornar al paral·lelisme del canal. Aquesta
formació volumètrica parteix de la unió de
diferents volums. Uns volums que van
encaixant els uns als altres però es
conformen en un mateix edifici. Es
recupera l’idea de funcionament dels
edificis agraris, on els estables, sellers i
graners juntament amb l’habitatge es
conformaven en una mateixa edificació
“les torres”.

Per tal de reforçar el lligam de la nova
edificació en l’emplaçament amb les traces
que romanen en el terreny, l’entrada al
Centre Cívic del Canal de Seròs es farà de
de una d’aquestes traces que encara es
poder llegir en el lloc. S’entrarà al edifici de
la mateixa manera que antigament
s’accedia a l’horta.
El programa ajuda a reforçar la centralitat
d’aquest nou espai. En aquest espai
comunitari es realitzaran entre altres
activitats, tallers i cursos relacionats amb
l’horta. La nova activitat reforçarà la
tradició agrícola.

Aquest nou edifici oferirà a la ciutat i en
especial al barri de Cappont i la Bordeta un
nou espai de vida en comunitat, de
associació veïnal, i de activitats que els
veïns es faran pròpies.
Aquesta nou espai constarà de molts espais
oberts i variables que es podran ocupar per
múltiples activitats, tant interiors com
exteriors.

El flux es produeix en sentit longitudinal de
l’edifici,
es
per
això
que
el
volumètricament aquestes peces es van
adaptat per tal d’aconseguir que es llegeixi
d’aquesta manera; com un seguint de
plantes superposades que van creant
espais i ombres però que al mateix temps
formen un ventall.
L’ús del mateix, com a centre cívic, tindrà
un gran espai en façana que serà una franja
més, però aquesta interior. Aquest espai es
relacionarà directament amb el passeig,
sent part d’aquest però amb cobert.
La distribució interior en planta baixa
respectarà el passeig interior com a franja
de façana, i les estances tancades del
centre cívic es disposaran en els darreres
dels volums en ventall.
En planta baixa les obertures reforçaran la
idea de ventall, fent que el edifici miri en
totes les direccions, i aquest s’obri al nou
paisatge que es va creant al costat del
canal. I l’edifici va creixent en altura a
mesura que s’apropa a la plaça

L’antiga traça que roman en el terreny,
entra al nou centre cívic travessant-lo pel
volum principal. Per tal de no perdre el
sentit longitudinal en el que treballa
l’edifici, aquesta nova traça ressegueix el
camí fent que agafi valor en altura. Des del
passeig principal entrarà a l’edifici i una
escala que recorrerà l’il·luminat atri
resseguirà la traça fins a l’altre costa de
volum. Aquesta antiga traça que
antigament portava als habitants de la
ciutat a l’horta, ara puja per l’escala del
centre cívic per tal de tornar a mirar l’horta
que s’ha recuperat. Una horta que formarà
part d’aquest tallers del centre cívic. Pel
mateix atri continuarà ascendint en
direcció contraria fins arribar a observar
ara el canal. La secció de l’edifici tornar a
ser un pas entre el que era el lloc i el que
ara també és. Es gira la mirada al passat en
observar l’horta que torna a estar, però
sense oblidar que el present també es
mirar aquest passeig ecològic ple
d’activitat que hi ha a la vora del canal. Es
recupera aquest camí transversal que
antigament conduïa als horts, però en el
present aquest creix en altura.

Els materials i textures que donaran imatge
al mateix, seran similars que els que
conformen el barri. Un material petri
destacarà així fent que l’edifici tingui una
escala més petita i pròxima al resident, un
edifici pesat i sofert, on totes les activitats
tinguin cabuda.
Es buscarà que la zona més pròxima a la
plaça l’edifici en planta baixa sigui més
permeable i les zones més allunyades
menys transparents, per tal de que l’espai
públic entri més directament a l’interior de
l’edifici des de la nova plaça.

El nou Centre Cívic del Canal de Seròs,
estarà conformat per un volum
independent, ampli i polivalent amb unes
grades. Un espai que proporcionarà al barri
un zona d’exposició, esport i lleure.

Finalment en la planta segons, hi haurà un
espai de reunions per associacions.
La circulació en l’interior del edifici estarà
il·luminada per les obertures en façana i les
vistes al canal.

En l’edifici principal, en planta baixa; hi
haurà un cos destinat a la zona infantil, el
segon cos on es trobarà l’accés a l’edifici i
les comunicacions verticals, recepció i
tallers. En el tercer cos de l’edifici hi haurà
una gran zona polivalent on es faran les
activitats que requeriran d’un gran espai, i
en el quart es trobarà una sala d’actes.
En planta primera l’edifici tindrà activitats
mes pausades, amb una zona d’estudi i
lectura, i unes sales per fer classes.

El nou centre cívic no busca ser un centre
de ciutat, si no un edifici referent pels dos
barris que l’envolten. Aquest nou edifici
pretén formar part de l’àmbit local,
reactivant els eixos que intercepten en el
lloc.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.

CONSTRUCCIÓ.
L’edifici es presenta amb una materialitat
pètria , relacionant-se amb la façana
frontal. Aquesta imatge es consegueix
mitjançant un aplacat de ceràmica
“arenisca roja de Agra” prenent exemple el
Museu de disseny de la col·lecció Bauhaus
a China, de Álvaro Siza.
Es disposa una modulació de peces de
manera que cada planta tindrà 4 plaques
en altura, fent que la carpinteria s’adapti
en aquesta modulació segons cada
orientació.
L’edifici no presenta un alçat lineal, si no
que aquest respon a l’idea de ventall, fent
que cada orientació de façana s’adapti a
les exigències pròpies.

CÀLCULS ESTRUCTURA.
Es projecta una estructura prefabricada: Pilars i jàsseres
prefabricades que suporten un forjat de plaques
pretensades tipus PLACA PI. Aquest tipus d'estructura
suporta les grans llums de les quals disposen les
diferents naus de l'edifici i redueix el cantell respecte a
un forjat de formigó in situ. Es tria aquesta tipologia, ja
que gràcies a la seva secció, s'alleugera el pes respecte
a un forjat de plaques alveolars, i al mateix es marca
una clara direccionalitat que definirà una estètica
concreta en els espais on aquest es deixi vist.
En alguns punts concrets de l'edifici, on es produeix la
trobada dels diferents cossos i l'edifici perd regularitat,
es plateja un forjat de llosa.

Per obtindré les dimensions de càlcul s’utilitzen taules
de cases comercials d’estructures prefabricades. Es
realitzen a posteriori les comprovacions en CYPE de les
dimensions, considerant que tots els nusos són
articulacions, per poder simular el cas d’una estructura
prefabricada.

ESTAT DE CÀRREGUES

Planta BAIXA:
Pes propi estructura: (1ml x 0,686m cantell) x 25KN/m3
densitat formigó = 17,16 KN/m

VERIFICACIONS ELS – DEFORMACIONS

Pes paviment: 1,5KN/m2

Verificacions ELS de Deformacions segons
l'INTTEGRITAT per a envans estandard f.max = L/400

Pes envans: 1KN/m2

Fletxas ADMISIBLES en punts crítics:

Sobrecarga d'ús: 5KN/m2 (en pública concurrència)

Tram A-B: 12,41 / 400 = 31 mm (fletxa admisible)

Cel ras i instal·lacions: 0,5KN/m2

Fletxa: PP + CM + Qa = 14.21 mm (fletxa càlcul). Fletxa
càlcul < fletxa admisible

Planta TIPUS:
Pes propi estructura: (1ml x 0,686m cantell) x 25KN/m3
densitat formigó = 17,16 KN/m
Pes paviment: 1,5KN/m2
Pes envans: 1KN/m2
Sobrecarga d'ús: 5KN/m2 (en pública concurrència)
Cel ras i instal·lacions: 0,5KN/m2
Planta COBERTA:
Pes propi estructura: (1ml x 0,686m cantell) x 25KN/m3
densitat formigó = 17,16 KN/m
Cel ras i instal·lacions: 0,5KN/m2
Acabats de coberta: (Coberta plana invertida amb
formació de pendent i graves. + Aïllament + tela
asfàltica = despreciem = 0) + (+ 15cm formigò de
pendents = (1ml x 0,15m cantell) x 12KN/m3 = 1,8
KN/m) + (10cm grava = (1ml x 0,1m cantell) x 20KN/m3
= 2 KN/m) = 0 + 1,8 + 2 = 2,8 KN/m
Sobrecarga d'ús: 1KN/m2 (manteniment)
Sobrecarga neu: s/ Lleida 0,35KN/m2

Dimensionat del CANTELL per al cumpliment de les
fletxas admisibles
BIGA PI: CANTELL = 68.6 cm.
JÀSSERA: CANTELL= 65 cm.

PILAR

Dimensiones: 40x60 cm
Altura libre: 4.40 cm
Recubrimiento geométrico:
3.0 cm
Tamaño máximo de árido:
15 mm
Armadura longitudinal
Esquina : 4Ø16
Cara X : 2Ø16
Cara Y : 2Ø16
Estribos
Perimetral: 1eØ6
Separación: 15 cm

:
:

1eØ6
15 cm

Ja que no es disposa de Estudi geotècnic,
es fa el càlcul d’una sabata aïllada, partint
del supòsit que el terreny te les condicions
adequades
per
aquest
tipus
de
fonamentació.

CÀLCULS INSTAL·LACIONS CLIMA.

La producció de calor es fa a través de dues calderes
una per cada bloc, que aconsegueix aigua calenta a
través de un sistema sostenible de aerotèrmia amb una
maquina exterior de l'edifici. La caldera subministra
aigua calenta als FAN-COILS i a les Unitats de
Tractament de Aire.

REFRIGERADORS

La producció de fred es fa a través de dues
refrigeradoresque es disposen en una sala per a
instal·lacions amb reixes de ventilació directa.
La
refrigeradora subministra aigua freda als fan-coils i a les
Unitats de Tractament d'Aire.
Les Unitats de Tractament d'aire esta disposades en les
sales de'nstal·lacions amb ventilació i comunicació
directa a l'exterior. El seu funcionament es basa en
l'aspiració d'aire nou exterior que tracta i impulsa cap als
diferents espais de l'edifici i alhora que extreu aire viciat
de les sales i n'aprofita l'energia per tractar l'aire que
s'impulsarà.

CALDERA

UNITATS TRACTAMENT D’AIRE

CÀLCULS AIGUA.

El subministrament d'aigua es realitza amb dos
comptadors, un per cada bloc, els dos es situent en
planta baixa de cadascun dels mateixos blocs. L'arqueta
enllaçarà la instal·lació d'aigua de l'edifici amb la xarxa
pública que transportarà l'aigua.
El Sanejament d'aigües pluvials i residuals es realitza
per un sistema separatiu: una xarxa per recollir les
aigües pluvials i una altre per recollir les residuals.
Les aigües residuals es conduirán fins la xarxa de
clavegueram pública, mentres que les aigües pluvials es
guardaran en un dipòsit enterrat i situat en la part
posterior de l'edifici, de manera que sigui útil per el reg
del horts que es disposaran en aquella zon aixi com per
l'ús de cisternes de l'edifici. Aquest dipòsit disposar de
d'una bomba que ajudara al seu bombeig, així com un
tub de ventilació del pou.
 AIGÜES RESIDUALS
Diametres de les derivacions individuals:
Aparell sanitari:
- Lavabo 40mm
- WC cisterna 110mm
Cuina
- Pica de cuina 40 mm
- Rentaplats 40mm
Les baixants es situent en calaixos disposats per els pas
d'instalacions, de manera que el seu recorregut serà
lineal fet que facilitarà la circulació per efecte de
gravetat.
Al peu de cada baixant es disposarà d'una arqueta i les
corresponents connexions entre les mateixes

CÀLCULS ENERGÈTIC.
COBERTA

MUR

