
H. HISTÒRIA _ acceptació

/la necessària acceptació dels elements històrics i

físics de l'entorn.

/no s'admet la ceguesa o girar la cara als problemes i

s'accepten i s'introdueixen al projecte com a valors

afegits.

TRACES DE LA PROPOSTA_

/seguint el procés, el resultat és un projecte que accepta les preexistències . (H)

/es redueix l'àmbit de projecte per obrir el passatge dels velluters . (C)

/les mitgeres es tracten, mitjançant el propi edifici / intervencions particulars. (M)

/es tanca l'illa i s'obren els cul-de-sac, s'obté una zona verda necessària pel barri. (C)

/l'edifici de grans dimensions es llegeix com una suma de fragments. aquest s'adapta al context urbà, fent de

frontissa entre el barri de sant pere i l'eixample. (F)

E. ESCALA _ calibració

/la mida importa

/l'entorn ens demostra que els edificis que estan mal

calibrats respecte a l'entorn es llegeixen com a externs,

aliens al que passa a l'interior d'un barri històric.

F. FRAGMENTACIÓ _ mesura

/mesurar la mida del projecte

/fragmentar l'edifici per poder gestionar una façana que

es demostra aliena a l'entorn quan és massa contínua.
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L'ANÀLISI_ el procés i les traces de la proposta
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M. ENTORN _ mitgeres

/més anomalies urbanístiques apareixen.

/localització i categorització de les mitgeres.

/no es poden obviar, cal introduir propostes amb

l'objectiu de millorar l'entorn urbà.

P. ALTRES PROPOSTES _ negació

/la proposta de l'ajuntament no convenç ni ens

convenç.

/caldrà argumentar una proposta alternativa amb

l'objectiu de millorar la institucional.

C. CONTENCIÓ _ aire

/la obligada gestió en forma de frontissa del projecte

ens fa reflexionar sobre la necessitat de millorar les

circulacions adjacents al projecte.

/s'opta per reduir l'àmbit del projecte.

/fer que el projecte obri camí.
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