espai públic

plaça salvador allende
Les reserves de sòl per a espais públics a la ciutat
de Barcelona estan plenes d'episodis com el que
ocupa la plaça Salvador Allende: solars on inicialment
estava previst edificar i que les pressions veïnals
dels anys 70 van convertir en terrenys destinats a
ús públic. Com a conseqüència d'aquest procés no
és d'estranyar que aquest buit urbà no reuneixi les
condicions idònies per acomplir un paper
representatiu dins de la trama urbana i que la
intervenció a realitzar hagi de posar en joc faixucs
mecanismes de construcció.
L'espai es troba davant l'església romànica de Nostra
Senyora del Coll. Encaixat entre mitgeres i darreres
d'habitatges, presenta un desnivell de 20 metres
entre els seus extrems, de manera que, degut a la
seva orientació, només la zona immediata a l'església
té bon assolellament. Per afegir encar més dificultats,
el carrer Hortal, que el limita per la seva part inferior,
presenta problemes de rasant. Si bé els edificis més
recents segueixen l'alineació prevista pel planejament
vigent, les cases més antigues es troben a una cota
notablement més baixa.
Atenent-se a la peculiaritat de la topografia i dels
problemes a resoldre, s'ha optat per configurar tres
places a tres alçades diferents: una que dóna a
l'església de Nostra Senyora del Coll, una altra al
carrer Hortal i una tercera a un nivell intermedi darrera
dels edificis que tenen accés pel carrer de Santuaris.

La primera, enfront de l'església, és pavimentada
amb llambordes de recuperació i disposa d'arbres
al costat de la mitgera, la qual, a més, s'endreça
amb un revestiment en trompe-l'oeil que la converteix
en falsa façana. Un banc lineal al límit de l'espai fa
de balcó sobre les plataformes inferiorsm i una petita
plataforma permet activitats públiques a l'aire lliure.
La segona plaça, davant del carrer Hortal, està
aixecada 1,35 m. respecte a aquest pel punt de major
desnivell. És de sauló i disposa d'un arbrat frondós
i nombrosos bancs. Constitueix l'espai de joc dels
nens del barri, desvinculat dels trànsit intens del
carrer Santuaris.
La tercera es troba a un nivell a mig camí dels
anteriors. També és de sauló i es concep com a
espai de lleure tranquil per a qui vulgui aïllar-se tant
del trànsit com de l'àrea freqüentada anterior. Per
tal que el seu contacte amb els habitatges contigus
fos acurat s'ha realitzat un nou tancament dels patis
posteriors d'aquests.
Enllaçant tots tres nivells un seguit d'escales recorren
l'espai i configuren un seguit de petites plataformes
intermèdies. En un d'ells es troba una petita font
ornamental que inclou el monument a Salvador
Allende. Els parament de formigó que suporten tot
aquest joc d'escales crea uns diafragmes que
constitueixen l'alçat de l'espai públic des de la part
inferior. A la zona més baixa el gunitat que cali fer
per consolidar l'assentament dels talussos s'ha
recobert amb pedres de riu donat lloc a una textura
original que permet que les enfiladisses creixin amb
facilitat

jardins de frida kahlo
barcelona

pont a la ronda de dalt
barcelona

La Ronda de Dalt, autèntica autopista urbana que voreja la ciutat de Barcelona,
travessa per la seva banda nord el peu de la serra de Collserola quan aquesta es
troba amb la ciutat.
En el seu desenvolupament aquesta via opta, en alguns trams, per una situació
a mitja falda que posa de manifest el pronunciat desnivell que hi ha entre ambdós
costats. En un d'aquests trams es troba la passarel.la. El seu objecte és relacionar
les vies laterals de la Ronda, entre les quals hi ha un salt de cota de 9 m., per
facilitar el creuament dels vianants.
Aquesta circumstància impedeix, sens dubte, la construcció d'un pas franc entre
ambdues marges capaç de preservar el gàlib de la Ronda. En la sol.lució finalment
adoptada, el tauler surt horizontalment des de la rasant del marge superior, per la
banda muntanya, i queda suspés a gran alçada en el marge contrari, per la banda
que mira cap a la ciutat i el mar.
La passarel.la es converteix així en un espléndid mirador sobre el lloc pel simple
fet de reconéixer i determinar amb precissió la cota sobre la qual ha de construirse.
Els sistemes per comunicar el tauler amb els marges es dissenyen de forma
específica.Per la banda muntanya mitjançant l'adeqüació a la topografia, mentre
que per la banda del mar es fa de manera més artificiosa, amb la construcció d'una
rampa i un ascensor mecànic que, com a peces autònomes, s'adosen al tauler.

jardins de la unitat

barcelona

carrers comercials al centre històric
kortrijk, bèlgica

L'objectiu final de la remodelació dels carrers comercials de Kortrijk, a Bèlgica, és
la redefinició del seu centre històric. Aquesta localitat, com moltes viles petites de
la geografia flamenca, ha vist al llarg dels darrers anys com aquest es despoblava
en favor d'una perifèria residencial que segueix les pautes del model suburbà. La
remodelació dels seus carrers comercials es constitueix en instrument clau per a
una recuperació urbana que va més enllà de l'espai públic.
L'activitat comercial d'aquest centre és sens dubte un element fonamental en la
seva reconsideració, però a aquest motor d'activitat cal afegir altres funcions que
ja avui contribueixen a articular el centre com a àrea urbana equipada: tot el conjunt
d'esglésies, el complex del museu del Dormitoire i el Béguinage, l'hospital SintNiklaas, l'escola O.-L.-Vrouw Bijstand, l'Academia, la zona verda del Begijnhofpark,
... A ells cal encara afegir les nombroses operacions que ja han estat dutes a terme
per l'administració comunal a fi de revaloritzar el centre de la ciutat: les places
entorn de l'església Sint-Marin, l'aparcament soterrani i la remodelació de la plaça
del teatre, el projecte per la Grote-Markt, ...
Cal aprofitar el potencial que aquesta conjunció ofereix i crear una sinergia entre
els carrers objecte de remodelació i els altres espais públics de la ciutat. No es
tracta només d'embellir el centre a través la remodelació dels carrers comercials
sinó d'aprofitar aquesta operació per donar-li estructura i millorar-lo globalment.
Tot i que netejar aquests carrers d'elements de mobiliari péssimament situats, o
substituir un paviment prefabricat dels anys 60 en lamentables condicions són
elements bàsics de l'operació, aquesta, en definitiva, no pot ser reduida a una
operació de maquillatge.
Malgrat permetre que, en graus i instensitats diferents, la presència dels vehicles
pugui ser autoritzada, els carrers a remodelar han de tenir un caràcter fonamentalment
peatonal. El seu tractament ha de ser sobri i emanar una certa calma que sigui
testimoni de la continuïtat dels diversos espais que es reconsideren. El protagonisme
no correspon a l'espai públic en sí mateix sinó al que s'esdevé al seu voltant. Cal
doncs utilitzar materials nobles, dels quals es pugi seguir disposant al llarg del
temps i que envelleixin bé, i que, a més, donguin resposta adient a la dualitat
fuincional d'aquests carrers, de manera que siguin confortables als vianants i
resistents al trànsit ocasional.

eix grote markt - astridpark

kortrijk, bèlgica

L'eix format pels carrers Overleiestraat, Budastraat i Leiestraat enllaça la Grote Markt, al bell mig de la ciutat de
Kortrijk, amb l'Astridpark, a les portes de la ciutat del XIX, i forma part de l'eix nord-sud que travessa la totalitat
de la població. Constitueix doncs una espina vertebradora que articula una part fonamental del teixit històric i dóna
base aun complex seguit d'activitats urbanes.
De geometría sinuosa i amplades variables, aquest eix havia experimentat una urbanització cada cop més abocada
a facilitar la circulació dels vehicles i poc atenta als factors de continuïtat urbana i utilització peatonal. En cap
moment era percebut com a una unitat que respongués al rol articulador que juga dins del teixit de la ciutat, sinó
com un seguit de fragments aïllats que enllaçaven retalls de vies entre sí. Continuïtat, fluïdesa, claredat de lectura
i potenciació del sentit longitudinal constituïen els valors a posar en primer pla.
Redefinir la poporció entre les successives bandes de circulació (vehicles, bicicletes i vianants) i disposar d'un
cert sòcol que redimensioni les proporcions dels edificis i augmenti la percepció qualitativa de l'espai, semblaven
les dues premises bàsiques de partida. A elles calia afegir la necessitat d'adoptar una disposició de l'espai que
no fos massa específica de la situació existent sinó que permetés l'evolució amb el temps dels usos del carrer.
Amb aquests objectius s'utilitzen materials nobles, com la pedra blava, per a les voreres i les voravies; es posa
especial cura en la continuïtat geométrica de la línia que separa vehicles i vianants, de manera que s'absorbeixen
amb naturalitat les discontinuïtats que es produeixen en les alineacions; es treballa perquè les interseccions amb
els carrers tranversals no suposin ruptures que anul·lin la voluntat de conjunt; i s'adapta l'amplada de les circulancions
sobre els dos ponts del riu per tal que aquests també s'integrin a la unitat definida pel conjunt.

jardins del príncep de girona

barcelona

Quan Cerdà va planificar l'Eixample va preveure la disposició d'un seguit de zones verdes que
equipaven el territori. La progressiva densificació de la nova ciutat que es construia, però, va acabar
amb aquelles previsions inicials. La creació de parcs en aquesta zona no és possible avui sense
la demolició prèvia de grans edificis desafectats que es transformen en espais públics. Aquest és
el cas dels Jardins del Príncep de Girona, els quals ocupen el solar on abans hi havia unes casernes
militars.
Amb un superfície lleugerament per sobre de les 2 Ha., el projecte del nou jardí es genera a partir
de l'espai arbrat que configurava el pati central de la caserna. El pati quadrat original ha estat
notablement ampliat tot i mantenir els plàtans que ja hi havia i s'ha creat una gran esplananda central
on siguin possibles activitats de tota mena.
En ella se situa una làmina d'aigua de 1.900 m2 que esdevé el focus d'atracció del jardí i del barri
amb el seu joc canviant de llum i reflexos. Entorn a aquesta làmina d'aigua, grups de pins que
aixopluguen un seguit de bancs permeten establir zones de llum i ombra que qualifiquen l'espai de
manera diversa sense que això impedeixi la seva utilització per a activitats col.lectives.
Els desnivells entre aquesta esplanada central i els carrers de l'entorn se salven gràcies a un seguit
de terrasses i massissos arbustius que recorden la tradició agrícola dels bancals. Cada grup de
terrasses és ocupada per una mateixa espècie vegetal amb característiques de floració i color
específiques, de manera que el jardí està puntuat de color al llarg de quasi tot l'any i es converteix
en un paisatge viu i canviant.
Però perquè el jardí es converteixi en un punt de trobada per al barri cal que disposi d'una correcta
vinculació amb l'entorn. A tal fi quatre rampes pavimentades amb pedra natural enllacen els carrers
immediats amb el centre de l'espai. Altres camin secundaris -rectilinis i amb paviment de fustaconnecten un seguit de plataformes -també de fusta- que, situades entre els bancals de flor, ofereixen
espais tranquils en els quals abstreure's de l'entorn.

eix sant andreu - sagrera
barcelona

La Modificació del Pla General Metropolità transforma l'ús de bona part
de les actuals instal.lacions ferroviàries en zona verda al temps que preveu
el cobriment de bona part del futur traçat del tren. El parc lineal que resulta
d'aquesta transformació ha de constituir-se en l'element estructurador del
conjunt de l'operació projectada i element articulador dels barris que avui
queden separats per les vies del tren. Un conjunt d'avingudes i petits
parcs o places (ja existents o previstos en el planejament) ha de permetre
la vertebració d'un teixit d'espais públics que lliguin estretament el nou
parc amb el teixit públic urbà immediat.
Les primeres idees sobre aquest nou parc utilitzen les imatges derivades
dels traçats ferroviaris com a punt de partida. El tren no només és avui
present a la zona sinó que es constitueix en el motor de la transformació
que s'hi preveu. Un cop aquesta estigui realitzada transcorrerà en bona
part sota cobert però seguirà sent una font substancial de l'activitat del
sector. Les línees de força del nou parc emanen dels traçats que configuren
les vies del tren.
Aquesta idea generadora ha de permetre que el conjunt del parc tingui
la necessària unitat que el faci reconeixible a nivell metropolità i integri
de manera convenient les especificitats que es deriven dels diferents
sectors de la ciutat que atravessa al llarg del seu recorregut. Des d'una
part estretament vinculada a la nova estació i el seu flux de viatgers i
vehicles, fins al contacte amb el passeig de Santa Coloma, on la dimensió
i el teixit urbà de l'entorn permeten preveure uana configuració on el verd
sigui l'element predominant i les activitats tinguin un caire menys atrafegat,
el parc integra i s'adapta a les necessitats del lloc.
Els primers esquemes són atentos a les condicions topogràfiques que es
derivaran de la construcció de les noves vies del ferrocarril i de les
previsions del planejament aprovat. Les diferents superfícies previstes,
el caire de l'arbrat a emprar i les especificitats que s'apunten den molts
punts tenen la voluntat de respondre a les necessitats concretes de
connexió i intercanvi que s'han de generar entre el parc i els nous usos
previstos al seu entorn així com entre les seves dues bandes.

astridplein

anvers, bèlgica
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L'espai que conforma la plaça Astrid, just al costat de l'estació central d'Amberes, a Bèlgica, no està pas mancada
d'elements d'interés: l'imponent edifici ferroviari del XIX que el domina desde la seva banda sud; la sala Elisabeth
que aporta un toc de distinció a la seva façana est i al costat de la qual els elements singulars que presideixen
l'entrada al zoològic introdueixen una nota exòtica; l'edifici a convertir-se en el museu del diamant ... Fins i tot els
edificis menys nobles de la plaça contribueixen a aquest sentit d'harmonia que domina la majoria de la seva
arquitectura.
La plaça Astrid és a més una plaça enjardinada, amb una superfície verda central i arbres d'alineació d'una bona
portada. I és un intercanviador de transport vital per a la ciutat just al costat d'artèries comercials com Statiestraat
o De Keyserlei, on es concentra un nombre important de les botigues, oficines, restaurants i hotels d'Amberes.
Però malgrat tots aquests elements, les bandes nord i est de l'Astridplein no semblen beneficiar-se de la vitalitat del
seu entorn o dels valors de la seva arquitectura i presenten un aspecte abandonat i poc atractiu que contrasta
vivament amb el que passa als costats sud i oest.
Nombrosos són els factors que creen aquesta disparitat entre una meitat i l'altra:
El vehicle privat ocupa una part massa important de la plaça, creuant-la de nord a sud i constituint una barrera per
als vianants que volen travessar-la. Si tenim en compte que, a més, el verd central no és accessible, comprendrem
que, malgrat el seu atractiu, aquesta peça, tal com avui està pensada, esdevé una interrupció per al flux peatonal
cap a la Gemeentestraat. Com a conseqüència de tot l'anterior i tenint en compte que, a més, les voreres laterals
són molt estretes, hi ha molt poc espai destinat als vianants.
Per la seva banda, el transport públic que converteix l'Astridplein en un important nus de comunicacions està
concentrat de manera tal que contribueix també a mantenir el públic en las bandes nord i oest de la plaça i no el
convida a utilitzar la resta de l'espai.
L'obertura de la plaça per l'arribada del tren d'alta velocitat constitueix una ocasió per renovar l'espai existent. Però
per assegurar-se que el nou disseny satisfà les necessitats derivades del seu rol dins de la ciutat, cal que els elements
que s'hi introdueixin atreguin gent cap a l'extrem nord-est de la plaça i tinguin veritable capacitat d'impacte en el
teixit urbà més enllà de les qualitats pròpies del disseny en sí. La resolució de problemes específics, identificats
individualment, no pot fer oblidar la necessitat d'una actuació global que entengui l'espai com un tot i reequilibri la
importància a atorgar a la resolució de cadascun d'ells amb una visió de conjunt. La solució ha de ser clara, fer de
l'Astridplein un espai representatiu i constituir-lo en mecanisme adaptable a les condicions canviants del temps.
Per tot això, el projecte evita el trànsit privat a través de la plaça, manté la idea d'una peça central verda però
accessible i resitua el transport públic de manera que l'activitat que genera beneficiï al conjunt de l'espai.
Com a resultat, la nova Astridplein diferencia clarament dues parts.
La zona immediata a l'estació és una superfície pavimentada, totalment peatonal, on conflueixen els fluxos de
l'estació, del saló Elisabeth, els jardins zoològics, el Keyserlei i la Statiestraat. La seva proporció està pensada per
establir la relació adequada amb els edificis públics del voltant, on es resituen els dos màstils simbòlics avui existents.
En aquest espai es troba l'accés de vianants a l'aparcament soterrani i l'accés a l'aparcament de bicicletes.
L'altra zona és una àrea verda i un nus de comunicacions. En ella hi ha dues àmplies voreres simètriques, a les
façanes est i oest de la plaça, alineades amb arbres i amb espai suficient per diferenciar els àmbits destinats al
públic que espera l'autobús o el tramvia, la circulació de bicicletes, els vianants i les possibles terrasses dels cafès.
Els tramvies s'aturaran a la banda est de la plaça mentre que els autobusos ho faran a la banda oest.
El verd de la peça central permetrà la circulació de vianants i sobre ells se situaran les entrades del metro i del nou
aparcament soterrani, de manera que el seu accés sigui fàcil des de qualsevol punt de la plaça. Aquests accessos,
construïts com a caixes de vidre sobre la vegetació actuaran com a llanternes nocturnes sobre el conjunt de l'espai.

jardins de l'alfàbia

barcelona

diksmuidekaai

kortrijk, bèlgica

El projecte per al Diksmuidekaai es planteja amb la voluntat denfasitzar la connexió entre el sector nord de la ciutat de Kortrijk i el riu a través dun disseny linear
capaç de dotar-lo descala metropolitana.
La utilització del formigó com a únic material per al paviment aporta unitat a lespai, naugmenta la mida aparent i permet la continuïtat entre els edificis i el riu.
En tenyir-lo de groc per a acotar els recorreguts de les bicicletes, sintrodueix un element lineal que connecta el nou espai del Diksmuidekaai amb els espais
públics de lentorn, dotant-los duna nova escala. Donat que sota la vorera immediata a les façanes dels edificis hi ha diversos serveis que cal mantenir (electricitat,
telèfon, ), el formigó sutilitza aquí en un format fàcilment reemplaçable.
La continuïtat que aporta la utilització dun únic tipus de paviment no ha destar en contradicció amb la necessitat de crear el comfort necessari per a tot tipus
dusuaris que sovint es deriva duna segragació més clara entre ells. El mobiliari urbà és el mitjà adoptat per aconseguir-ho. Situant els bancs, els llums de
balisament i les papereres de manera adient i no obstaculitzadora, saconsegueix que aquests defineixin àrees que, dins de la plataforma única del conjunt, es
destinen específicament als vehicles o als vianants i eviten el conflicte entre ells.
Com a resultat daixò, la posició relativa entre els usuaris (una vorera al costat dels edificis, els carrils de circulació de vehicles al seu costat, espai per a les
bicicletes a continuació i finalment un ampli espai perquè els vianants puguin passejar al costat del riu) crea un espai públic fluid i ben organitzat que obre una
nova àrea desbarjo a la ciutat i estableix les condicions per a un nou eix al llarg del riu que connecti Kortrijk amb les localitats veïnes.

parc dels turons

barcelona

El Parc dels Turons és més la materialització d'un procés que
l'execució d'un projecte tal com aquest es concep habitualment.
És, d'entrada, un procés de reconquesta del territori, d'apropiació
per al ciutadà de les faldes d'uns turons llargament oblidats per
la ciutat i difícilment accessibles. Una reconquesta destinada
no només a convertir en un nou pulmó verd el que era un territori
de ningú en un privilegiada situació al bell mig del teixit urbà operació ja de per sí imprescindible- sinó plantejada també com
a oportunitat per a satisfer les necessitats urbanístiques d'un
fragment de ciutat ple de mancances.
Calia abordar des dels problemes inherents a peces residencials
segregades de la resta del teixit, fins a dèficits d'equipaments
o de connectivitat, passant pels obvis problemes d'identificació
formal i física de l'espai públic, I calia fer-ho a través de la
definició d'aquesta nova peça verda, entesa com a oportunitat
per posar en marxa altres resorts.
Davant de l'envergadura dels reptes plantejats, les estratègies
d'intervenció en el territori dels turons centrals de Barcelona
havien de permetre definir mecanismes que fessin possible
avançar per passos successius i redefinissin al cap dels anys
tant el caràcter formal d'aquesta peça singular com el seu rol
urbà.
Els primers passos en la realització d'aquest procés han implicat
l'obertura de camins que articulen el territori, el relliguen a la
ciutat i en faciliten l'accés, permetent identificar un seguit d'espais
fins ara inconnexos i vertebrar-los com a conjunt reconeixible.
Des d'ells és possible fruir d'unes perspectives insòlites sobre
la ciutat que redefineixen el paper urbà d'aquests espais fins
ara oblidats. Dreceres, escales i ponts es constitueixen en la
primera eina d'intervenció.

L'altra element fonamental d'intervenció en aquesta primera fase és la plantació d'arbrat. Les
característiques del terreny han fet que durant molts anys els turons fossin coneguts com "la
muntanya pelada" donades les seves dificultats per regenerar espontàniament la vegetació que
els havia estat manllevada. Un procés pacient i meticulós de tractament del sòl i de reforestació
permet que, poc a poc, els turons adquirexin l'aspecte que correspon a un espai amb voluntat
de pulmó verd per a la ciutat.
El tercer element substancial és la creació d'àmbits que pauten el territori. De vegades aquests
àmbits aprofiten la seva situació estratègica i es converteixen en portes d'entrada al parc des
de la ciutat; o bé s'instal.len en punts on la vista és privilegiada i defineixen nous miradors sobre
Barcelona. En alguns altres casos tenen voluntat funcional específica i estan pensats per convertirse en zones de joc amb la voluntat de desplaçar aquestes activitats d'allà on ara es produeixen
(la plaça central del Park Güell, per exemple, extrordinàriament fràgil) o de facilitar-la a nous
usuaris.

park güell

barcelona

El Park Gúell és una estructura fràgil, una extraordinària obra de Gaudí que es veu sotmesa quotidianament a
un ús intens que la deteriora inexorablement. Malgrat tots els treballs de restauració i manteniment, l'impacte dels
usuaris és tan extrem que obliga a trobar solucions que vagin més enllà i redueixin l'empremta sobre l'obra existent.

Les obres aquí referides tenen aquest objectiu i comporten una estratègia clara: desviar cap a punts menys
sensibles l'afluència massiva de visitants.
Impliquen diverses operacions. Unes destinades a consolidar i mantenir el traçat dels camins existents, garantint
la canalització i desguàs de les aigües de pluja per reduir-ne l'erosió. Unes altres centrades a obrir camins nous
que enllacin el propi Park Güell amb els turons del voltant i permetin canalizar cap a ells alguns dels fluxos de
visitants, o crear nous punts d'accés a través d'escales que evitin passar per l'accés principal. Unes altres encara
orientades a establir nous punts significatius on es puguin crear zones de lleure o miradors que evitin la utilització
de la plaça central.
Totes elles s'aborden des del respecte més estricta a l'obra de Gaudí, posant-se al seu servei, sense afany de
protagonisme i permetent la lectura diferenciada entre l'obra existent i les noves intervencions.

buda beach
kortrijk, bèlgica

L'espai on se situa Buda Beach és el resultat del desviament del riu Leie i l'ampliació puntual de la seva riva sud
a l'extrem de l'illa de Buda, situada al límit del centre històric de la ciutat de Kortrijk.
A diferència de la continuïtat que es vol establir en la riva nord, on l'operació del Diksmuidekaai emfasitza el
caràcter de connector d'aquest eix, la riva sud s'entén com un seguit d'episodis -de característiques formals i
funcionals diverses- que equipen el teixit urbà contigu.
Buda Beach es vol una zona de lleure, de caràcter paisatgístic, que enllaci formalment amb les operacions del
Koning Albertpark ja realitzades, serveixi de punt de partida per al pont de vianants que ha d'enllaçar ambdós
costats del riu i pugui ser transformada, mitjançant l'aportació temporal de sorra, en platja fluvial durant l'estiu.
Es configura, per tant, en un terreny ondulant, amb amplis talussos verts que baixen des del Ijzerkaai fins a les
rives del riu, permetent, entre ells, uns camins de dolomit consolidat que enllacen els eixos urbans que porten
des de l'interior de l'illa amb als marges del riu i donen lloc a una àmplia zona de lleure.
En el punt on conflueixen l'arriba del pont de l'Ijzerkaai i l'arrancada del pont de vianants, es crea una plataforma
que aprofita el desnivell i una estructura pre-existent. Aquesta allotja un petit edifici de serveis on se situa el bar
i els serveis públics que han d'equipar la nova platja de l'illa de Buda.

disseny urbà

barri europeu
brussel·les

parc dels turons

barcelona

El Parc dels Turons és més la materialització d'un procés que
l'execució d'un projecte tal com aquest es concep habitualment.
És, d'entrada, un procés de reconquesta del territori, d'apropiació
per al ciutadà de les faldes d'uns turons llargament oblidats per
la ciutat i difícilment accessibles. Una reconquesta destinada
no només a convertir en un nou pulmó verd el que era un territori
de ningú en un privilegiada situació al bell mig del teixit urbà operació ja de per sí imprescindible- sinó plantejada també com
a oportunitat per a satisfer les necessitats urbanístiques d'un
fragment de ciutat ple de mancances.
Calia abordar des dels problemes inherents a peces residencials
segregades de la resta del teixit, fins a dèficits d'equipaments
o de connectivitat, passant pels obvis problemes d'identificació
formal i física de l'espai públic, I calia fer-ho a través de la
definició d'aquesta nova peça verda, entesa com a oportunitat
per posar en marxa altres resorts.
Davant de l'envergadura dels reptes plantejats, les estratègies
d'intervenció en el territori dels turons centrals de Barcelona
havien de permetre definir mecanismes que fessin possible
avançar per passos successius i redefinissin al cap dels anys
tant el caràcter formal d'aquesta peça singular com el seu rol
urbà.
Els primers passos en la realització d'aquest procés han implicat
l'obertura de camins que articulen el territori, el relliguen a la
ciutat i en faciliten l'accés, permetent identificar un seguit d'espais
fins ara inconnexos i vertebrar-los com a conjunt reconeixible.
Des d'ells és possible fruir d'unes perspectives insòlites sobre
la ciutat que redefineixen el paper urbà d'aquests espais fins
ara oblidats. Dreceres, escales i ponts es constitueixen en la
primera eina d'intervenció.

L'altra element fonamental d'intervenció en aquesta primera fase és la plantació d'arbrat. Les
característiques del terreny han fet que durant molts anys els turons fossin coneguts com "la
muntanya pelada" donades les seves dificultats per regenerar espontàniament la vegetació que
els havia estat manllevada. Un procés pacient i meticulós de tractament del sòl i de reforestació
permet que, poc a poc, els turons adquirexin l'aspecte que correspon a un espai amb voluntat
de pulmó verd per a la ciutat.
El tercer element substancial és la creació d'àmbits que pauten el territori. De vegades aquests
àmbits aprofiten la seva situació estratègica i es converteixen en portes d'entrada al parc des
de la ciutat; o bé s'instal.len en punts on la vista és privilegiada i defineixen nous miradors sobre
Barcelona. En alguns altres casos tenen voluntat funcional específica i estan pensats per convertirse en zones de joc amb la voluntat de desplaçar aquestes activitats d'allà on ara es produeixen
(la plaça central del Park Güell, per exemple, extrordinàriament fràgil) o de facilitar-la a nous
usuaris.

leieboorden
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L'ampliació i modificació de traçat del riu Leie per permetre la
circulació de barcasses de més importància està en l'origen de
la transformació que els seus marges han experimentat en
aquests últims anys al seu pas per la ciutat de Kortrijk.
Aquestes intervencions han estat aprofitades per la ciutat per
plantejar canvis que vagin més enllà de les necessitats de
circulació fluvial i redundin en benefici d'una renovació urbana
de l'entorn. Una renovació que comporta tant objectius locals,
que reverteixen en millores per a la pròpia ciutat, com altres de
metropolitans, que permeten ancorar a un territori que supera
els seus límits administratius.
El costat nord del riu el constitueix un territori vagament
residencial amb algunes grans peces a reutilitzar o transformar.
En el seu costat sud es troba l'illa de Buda, tot just separada
del centre històric per un braç secundari del propi riu, i on
s'allotgen diverses activitats culturals i de serveis.
Els treballs s'han centrat, fins al moment, en dues peces
significatives: Diksmuidekaai i Buda Beach. La primera es troba
a la riba nord i la segona a la riba sud. La vocació de les dues
és completament diferent.
La primera, Diksmuidekaai, té com a objectiu constituir-se en
una espina que articuli el conjunt del territori de la ciutat al nord
del riu, serveixi de base per a futurs assentaments i articuli la
pròpia ciutat de Kortrijk amb les ciutats de l'entorn. Constitueix
un model que, després d'una primera implantació en un segment
d'uns 800 metres, s'ha utilitzat en altres trams situats a l'oest
del primer i seguirà utilitzant fins a configurar tot el front urbà
del riu.
La segona, Buda Beach, constitueix un dels episodis amb què
s'ha decidit puntuar la ribera sud per tal de constituir una
seqüència d'espais públics que equipin diversament les zones
més consolidades de la ciutat.
L'èxit de la transformació salta a la vista per a tots els que
coneguin Kortrijk. La ribera del riu, abans un lloc "darrere" de
la ciutat, ha passat a adquirir valors de centralitat, amb multitud
de promotors interessats en ella i on s'implanta un nombre
creixent de negocis i habitatges que contribueixen al
desenvolupament ordenat de la ciutat.

nelca

lendelede, bèlgica

L'antiga fàbrica Nelca, a Lendelede, Flandes
occidental, va tancar les seves portes deixant un
terreny de 10 ha sens ús, a no gaire distància del
centre del nucli urbà, en un territori residencial dispers
i amplis espais lliures.
La recuperació d'aquest territori obligarà a enderrocar
gairebé la totalitat de les naus fabrils existents i
descontaminar-ne el terreny. En ell està previst
implantar un nou parc de negocis destinat a mantenir
l'activitat econòmica, un punt de recollida de residus
reciclables i un nou teixit residencial que doni
continuïtat a l'existent. També es preveu crear una
estructura verda que vinculi els elements paisatgístics
presents i, en la seva banda occidental, obrir una
nova via d'accés rodat. Aquest programa haurà de
venir complementat per les necessàries basses de
recollida d'aigua de pluja que actuïn amb caràcter
retenidor i evitin les aportacions torrencials al riu.

HABITATGES ZONA NORD

RECORREGUT DE VIANANTS

PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA

El parc de negocis s'articula al llarg d'un eix
perpendicular a la Stationstraat que aglutina les naus
de major dimensió al centre del solar i crea
l'aparcament per a l'única de les naus que es manté.
Les naus més petites s'organitzen al llarg del nou vial
a ponent, el qual segueix una geometria ondulant que
respecta al màxim l'arbrat existent. Un conjunt de
naus intermèdies se situa a la banda sud del carrer.

NOU VIAL RODAT

PLANTA GENERAL

ESPAI PÚBLIC I HABITATGES

NAUS A LA ZONA SUD
NAVES EN LA ZONA SUR

Donant front a Stationstraat s'organitza un espai públic
d'accés que es planteja com una catifa contínua
rematada per una làmina lineal d'aigua. Aquesta actua
de bassa de retenció i articula el desnivell amb els
tres edificis destinats a allotjar oficines i estudis
professionals, els quals constitueixen la façana del
parc de negocis. A banda i banda d'aquesta catifa
pública s'implanta el programa d'habitatge, el qual es
modula per fer la transició entre les grans peces
residencials existents a l'oest i els habitatges en filera
que donen forma al carrer Emiel Neirynckstraat,
situat a l'est.

La revitalització dels entorns del riu Leie al seu pas per Kortrijk
ha atret l'atenció cap a terrenys com el de Blekerij, on antigues
fàbriques i magatzems -sovint infrautilitzades o necessitades
d'una forta reinversió- es constitueixen en territoris potencials
per al desenvolupament urbà. Aquest solar es troba, a més, al
costat del cinturó intraurbà de circumval·lació -cosa que el dota
d'una accessibilitat inmillorable des de la corona periurbana- i
dins de la prevista anella verda de la ciutat -cosa que obliga a
ser particularment curós en el moment de plantejar-se la seva
transformació-.

blekerij

kortrijk, bèlgica

CINTURÓ VERD

Es preveu un desenvolupament
que permeti la construcció d'un
2
total de 30.000 m , 6.000 destinats a usos comercials, 3.000 a
oficines i 21.000 a programa residencial, aquest darrer amb una
barreja de tipologies que vagin dels habitatges en planta baixa
i pis als apartaments, i prevenguin el percentatge legalment
obligatori d'habitatges socials.
Aquest desenvolupament ha d'articular-se, a més, amb el front
del riu ja construït en el tram central de la ciutat així com permetre
una generosa connexió d'aquest amb els terrenys situats a
l'altra banda del carrer Meesesteenweg que prefiguri un nou
eix verd al sector occidental de Kortrijk. La part del solar a tocar
del riu gaudeix d'indubtables valors paisatgístics que convé
preservar.

La zona comercial se situa al llarg del cinturó, sobre un sòcol
on es troba l'aparcament, formant una peça de geometria
clara al damunt de la qual hi ha les oficines. Aquesta disposició
facilita l'accés des de la perifèria a aquests usos públics, els
dota de visibilitat i, al mateix temps, estableix una relació
d'escala adient amb l'entorn. A l'extrem sud del conjunt, fent
front al riu, se situa la torre d'apartaments.
La zona residencial es troba a l'interior del solar, protegida
del soroll i les vistes des del cinturó pels comerços i les
oficines. Adopta una disposició d'habitatges en filera, orientats
a sud, l'alçada dels quals creix a mida que s'allunyen del riu
fins a donar lloc a un conjunt d'apartaments al llarg del carrer
Meensesteenweg.
Tant una peça com l'altra parteixen d'una modulació comuna
que articula un seguit d'espais lliures que jerarquitzen les
relacions. Entre la zona comercial i la residencial, l'espai
lliure adquireix valors d'espai públic general on és possible
gaudir d'una gran terrassa orientada cap al riu i cap al sol.
A l'interior de la zona residencial, els espais lliures adquireixen
valors d'espai col·lectiu on plantejar relacions a l'escala de
la comunitat que els comparteix.

HABITATGES

ZONA
COMERCIAL

OFICINES

ENTRADES
PÀRQUING

TORRE DEL RIU

CIRCUMVALACIÓ

Situat a la província de Flandes occidental, el municipi d'Anzegem havia de planificar un seguit d'operacions d'indubtable
impacte territorial: un parc de negocis de 5 ha, una nova zona residencial de 4 ha per a 60 nous habitatges, l'ampliació de la
zona esportiva existent amb un nombre significatiu de nous camps d'esport, una escola canina i una escola d'equitació. A
aquestes demandes s'afegien els dubtes sobre la possible construcció d'una via de circumval·lació que evités el pas dels
vehicles de transport pesat pel nucli central del municipi i per a la qual s'havien desenvolupat diversos estudis alternatius.
L'operació se situa al sector nord-oest del territori municipal, entorn de l'actual zona esportiva i al llindar d'una zona d'indubtables
valors naturals i paisatgístics. La necessitat d'integrar el conjunt d'aspiracions de manera coherent, amb una sistemàtica que
fes lògic el desenvolupament futur del municipi i permetés un model de gestió flexible, constituïen les premisses de partida a
partir de les quals encaixar la proposta.
La via de circumval·lació proposada s'ajusta per evitar afectacions innecessàries i l'aparició de fragments de territori de caràcter
residual. L'acurat estudi de la topografia permet, a més, situar-la de manera que el seu impacte visual i acústic sobre l'entorn
immediat sigui nul. Tot i això, la disposició proposada per a les noves peces de ciutat fa possible que aquestes siguin
desenvolupades sense necessitat de la construcció prèvia d'aquest cinturó.

ALTERNATIVES

OPCIÓ ESCOLLIDA

anzegem

bèlgica

PROBLEMES

AJUSTOS

PROPOSTA

SECCIÓ

ZONES TAMPÓ

El parc de negocis s'implanta a l'extrem nord del conjunt, minimitzant els recorreguts dels vehicles
cap a l'autopista E17, situada a pocs quilòmetres de distància. La zona residencial, per la seva
banda, estén de manera natural el teixit situat entre Korte Winterstraat i Nieuwpoortstraat,
adoptant el gra urbà i les tipologies pròpies del context.
Les àrees destinades a escola canina i escola d'equitació s'implanten contiguament a l'ampliació
de la zona esportiva, de manera que totes elles sumades actuïn com a tampó entre el teixit
residencial i el possible nou cinturó de circulació. A la banda sud d'aquest, una estructura verda
s'integra amb l'estructura paisatgística existent per crear un filtre vegetal entre ell i els habitatges
dispersos al sud del municipi.
El conjunt de l'operació es trava a la ciutat actual a partir de la seva pròpia estructura i aprofita
els petits vials i camins per configurar una xarxa de recorreguts per als vianants i per a bicicletes
que augmenti la porositat del territori a partir d'una mobilitat sostenible.
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PARC DE NEGOCIS

ÀREA ESPORTIVA ESCOLA CANINA
ESCOLA EQUITACIÓ

NOUS ITINERARIS

Els terrenys al llarg de Rekolletenstraat, ocupats pel vell magatzem,
es destinen a habitatges en filera que conformaran dues illes tancades.
Entre elles es planteja un pas que permeti establir un vincle amb el
futur desenvolupament dels terrenys situats a l'altra banda del carrer,
per als quals s'encaixa una proposta.
L'espai situat entre aquestes dues illes i el riu es planteja com un parc
públic on se situen tant les noves peces residencials com les dues
que actualment ja existeixen. Els nous quatre edificis d'apartament
adquireixen la forma de petites torres amb espais privatius a nivell de
planta baixa que es maclen amb l'espai públic. Per la banda de
Gasstraat connecten amb el nou edifici residencial previst al costat del
Vlasmuseum.

ESQUEMES PREVIS

CONNEXIONS

ILLES TANCADES

TORRES RESIDENCIALS

PLANTA GENERAL

EDIFICI I ESPAI PÚBLIC

L'arrencada del pont es defineix a partir d'un edifici públic en el qual
situar un cafè i un restaurant, alliberant un ampli espai orientat a sud
davant de l'aigua que fa d'espai d'entrada, dóna origen a un recorregut
que s'endinsa en el territori d'Overleie i porta fins a l'Astridpark.

equipaments públics

casal de gent gran
bellvitge, l'hospitalet
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L'edifici se situa en un solar del barri de Bellvitge de l'Hospitalet
de Llobregat. Té unes dimensions de 38,33 m. x 15 m., i els seus
costat majors orientats sensiblement a est i oest, mentre que els
costat menors estan orientats a nord i sud. És un solar sensiblement
horitzontal, amb molts pocs centímetres de desnivell entre els
seus diversos punts. Es troba buit, sense cap mena de construcció
en ell.
Els edificis del seu voltant són els característics d'aquest zona
de l'Hospitalet: blocs paral.lels destinats a usos residencials de
13 pisos d'alçada amb construccions auxiliars de dues plantes
on es concentra l'activitat comercial i algun altre edifici de
caracterítstiques més particulars i destinat a altres usos. L'edifici
més proper al que s'ha de construir és el de Telefònica i es troba
a quinze metres per la banda sud. Per la banda est i nord limita
amb un terreny esportiu actualment en desús, mentre que per la
banda oest fa front a un passeig de vianants.
El solar gaudeix d'una posició estratègica respecte als recorreguts
dels vianants dins del barri donat que es troba en la intersecció
entre la zona ajardinada en la qual es troba una de les sortides
de l'estació Bellvitge del metro i l'esplanada pavimentada que
porta cap al mercat.
A l'entorn d'aquesta zona enjardinada hi ha nombrosos places
d'aparcament, si bé l'entorn immediat del futur edifici és peatonal.
Tot i que el trànsit més proper a l'edifici és estrictament de
distribució interna en el barri, la proximitat de la rambla Marina
en facilita la connexió amb els principals eixos viaris de la ciutat.
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El programa consta de dues parts: uns Habitatges tutelats per a
24 residents i un Casal per a Gent gran.
A grans trets, la planta baixa i la meitat de la planta primera estan
ocupats pel Casal de Gent gran, mentre que els Habitatges tutelats
ocupen la resta d'aquest planta primera i les plantes segona i
tercera.
Un requeriment fonamental del promotor ha estat garantir la
possibilitat que els dos programes de l'edifici puguin funcionar
amb independència. Per aquest motiu els seus dos vestíbuls
d'accés, tot i ser contigus i, per tant, comunicables, tenen accés
independent des del carrer. El del casal es produeix per l'extrem
sud de la façana oest i el dels habitatges pel mateix extrem de
la banda est.
Donada la implantació urbana de l'edificació, ha semblat convenient
situar la part pública del programa del Casal de Gent gran a la
façana oest, davant de la zona enjardinada que s'estén fins a la
rambla Marina i donant front al Passeig peatonal. Per aquesta
raó, de les dues crugies en què es divideix longitudinalment
cadascuna de les plantes, és en la de la banda oest on se situa
la sala polivalent (en planta baixa) i tot el programa de sala de
lectura, aula-taller, perruqueria, podologia, gimnàs, aula
d'informàtica i despatxos (en la planta primera).
Les àrees de servei del casal (cuina, rebost, escombreries,
cafeteria, vestidors d'hosteleria,..) se situen a la crugia est de la
planta baixa, contigua al solar esportiu en desús, i, per tant, amb
escassa activitat ciutadana. A la planta primera són els serveis
dels habitatges tutelats (bugaderia-cosidor, manteniment i
magatzem, ofici de cuina, instal.lacions,...) els que ocupen aquesta
crugia est.
Els habitatges pròpiament dits ocupen la totalitat de les plantes
segona i tercera.
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L'accés al casal es produeix per un porxo retranquejat que dóna pas al vestíbul. En ell es troba
l'espai de consergeria i el magatzem. La consergeria forma part d'un bloc en el qual se situen els
serveis higiènics de planta baixa del casal, de manera que l'accés a la sala polivalent d'aquest es
produeixi a través d'un filtre que eviti la seva immediatesa.
La sala polivalent és diàfana, oberta a l'espai peatonal del passeig contigu, a fi que la relació entre
els usuaris d'aquest espai i la resta del veïnat sigui franca i, a l'estiu, si es vol, pugui disposar-se a
l'exterior d'una terrassa. Per la banda nord, des d'on es veu l'esplanada pavimentada que porta cap
al mercat, un gran finestral permet el contacte visual entre els usuaris de la sala i l'exterior. La sala
polivalent, d'aquesta manera, articula els espais més actius de l'edifici amb els espais més viscuts
de la ciutat entorn.
A la banda est de la planta baixa se situa el programa d'hosteleria del casal (cuina, cafeteria,
magatzem, rebost, escombreries i vestidors de personal d'hosteleria). Aquests espais tenen un
accés independent des de l'exterior que no interfereix en cap moment amb la resta d'activitats de
l'edifici. A través de la cafeteria i de la sortida de la cuina s'estableix el contacte amb els espais de
la sala polivalent.
En aquesta mateixa crugia de la banda est es troba l'espai destinat a aparcament de vehicles,
accessible directament des de l'exterior, i la sala de TV-escenari, aixecada 45 cms. respecte el terra
de la resta de la planta i en connexió espaial amb la sala polivalent. Des d'ella accedeix al camerino
i s'estableix una possibilitat de sortida cap al petit garatge. Es facilita així l'eventual descàrrega de
materials des de l'aparcament sense afectar a altres zones comunes del casal.
Just a sobre d'aquesta sala polivalent es troba la resta dels espais públics del casal (aules, gimnàs,
despatxos,...), els quals donen també a la façana oest de l'edifici i tenen l'accés a través d'un
passadís longitudinal a la part central de l'edifici. El fet que el tancament entre els espais d'activitats
i el passadís sigui vidriat en la seva part superior permet l'entrada de llum i garanteix la il.luminació
d'aquest. Una escletxa a doble alçada afavoreix, a més, la relació entre les zones de pas de la
planta baixa i les de la planta primera. En aquesta escletxa se situa un escala que permet els usuaris
del casal passar d'un nivell a l'altre sense sortir de les àrees públiques del mateix. Els despatxos i
els serveis higiènics són els elements que se situen més propers al desembarcament d'aquesta
escala.

SECCIÓ F-F'

SECCIÓ G-G'

SECCIÓ B-B'

FAÇANA OEST

FAÇANA NORD

SECCIÓ A-A'

FAÇANA EST

FAÇANA SUD

Als habitatges tutelats s'accedeix, tal com s'ha indicat abans, per l'extrem sud de la façana est i, eventualment
a través de l'accés del casal si es considera convenient. El nucli d'entrada, amb l'escala i l'ascensor, són
l'únic element del programa dels habitatges que es troba en planta baixa.
A la crugia est de la planta primera es troben els espais de servei d'aquesta part del programa (cuina,
rebost, escombreries, cafeteria, vestidors d'hosteleria,..), relligats per un passadís que transcorre al llarg
de la façana est de l'edifici i, per tant, amb total independència de les àrees del casal que es troben en
la mateixa planta. De nou, els vestíbuls de planta de les dues parts del programa que comparteixen el
primer nivell, es troben contigus, de tal manera que sigui possible la seva connexió o la seva total
independència en funció del que els gestors de l'establiment deteminin com a més convenient.
Les plantes segona i tercera responen a un esquema semblant. Ambdues estan ocupades pels habitatges
tutelats.
Des del vestíbul d'accés, on hi ha l'escala i l'ascensor, un passadís central distribueix les plantes en espina.
A la banda oest es troben set habitatges individuals practicables; a la banda est, tres d'individuals i un
de doble accessibles. A l'extrem nord-oest de les plantes hi ha una sala d'estar per planta que pot ser
utilitzada eventualment com a menjador per als residents. A la planta segona aquesta sala d'estar s'aboca
a una terrassa que s'obre a la façana oest de l'edifici; a la planta tercera dóna sobre el doble espai exterior
que es crea sobre la terrassa de la planta segona. Entre elles les dues sales d'estar superpostes també
tenen un petit doble espai que les relaciona.
Cadascun dels habitatges individuals disposa d'una cambra higiènica, una petita cuina i una habitació que
s'utilitza tant com a dormitori com a sala d'estar. Les peces de servei (cambres higièniques i cuines) es
disposen sempre contigües al passadís central d'accés a fi d'alliberar les façanes per a les peces d'estada.
Això no només permet aprofitar millor les vistes i la il.luminació sinó també fer racional la distribució
d'instal.lacions. A fi de garantir les condicions que les normes d'habitabilitat imposen a l'eventual relació
entre els espais on hi ha inodors i les cuines, es distribueixen els banys de manera que sempre hi hagi
dues portes entre els uns i els altres.
La planta coberta és accessible des del nucli de comunicacions verticals dels habitatges tutelats, el qual
serveix, a més, com a nucli per a la distribució vertical de les instal.lacions de l'edifici. La maquinària
exterior d'instal.lacions se situa en la part de la coberta immediata a aquest nucli.

poliesportiu el raval

barcelona

El nou Poliesportiu El Raval es troba al carrer de Sant Pau, a Barcelona, prop
de l'església romànica de Sant Pau del Camp. Forma part de l'Area de
Rehabilitació Integrada Ciutat Vella i s'inclou en una illa objecte d'un Estudi
de Detall que ha de fer compatibles usos residencials i equipaments per una
banda i edificacions noves i antigues per una altra.
En virtud d'aquest Estudi de Detall el solar destinat al nou ús esportiu ocupa
la cantonada entre el carrer Sant Pau i la perllongació del carrer Estel, limita
amb els nous habitatges previstos a la perllongació de l'Avinguda de les
Drassanes i voreja el que finalment s'ha definit com a espai públic a la part
central de l'illa. Resta encara avui per concretar el destí de l'antiga fàbrica que
es troba a cavall entre el carrer Sant Oleguer i aquest nou espai públic central.
De la decisió que es prengui respecte a aquesta edificació dependrà la
possibilitat d'aprofitar millor algunes de les característiques de la sala esportiva
que describim.
La diversitat morfològica de les preexistències, la varietat d'usos i volums
previstos a l'illa i els requeriments funcionals del nou edifici van fer que la
construcció de la seva nau principal es proposés a la cantonada entre el carrer
de Sant Pau i el carrer de nova obertura entre Estel i Riereta. S'alliberava així
a l'extrem oposat un espai que podia esdevenir un pati d'accés entre el cos
principal del nou edifici i els habitatges que s'hauran d'alinear amb la perllongació
de l'Avinguda de les Drassanes.
D'aquesta manera es resolia no només el problema de juxtaposar dos edificis
formalment i funcional tan diferents com són un pavelló esportiu i un edifici
residencial, sinó, a més, el problema d'accés i sortida a un local públic per un
carrer que mantenia l'escasedat d'amplada existent (6m) i la migradesa de
voreres actuals (1m).

Al fons d'aquest pati d'accés (que serà tancat a les hores en què no funcioni
el local) se situa un cos baix on es produeix l'entrada a l'edifici. Aquest cos
auxiliar té una alçada notablement inferior a la del principal, es macla amb
aquest i, un cop dintre seu, incorpora tots els elements que fan possible el
funcionament de les pistes (vestidors, magatzems, serveis...).
Des del pati d'accés una rampa condueix cap al nivell superior d'aquest cos
baix, que es destina a públic. A través d'una terrassa sobre el pati els
espectadors accedeixen a una plataforma que, ja a l'interior, s'aboca sobre
l'espai esportiu. Una escala secundària permet també l'accés a aquest nivell
des del vestíbul en Planta Baixa els dies en què la manca de competicions
fa disminuir notablement el nombre d'espectadors.
L'existència de l'esmentada rampa garanteix l'accessibilitat dels minusvàlids
al nivell de públic i facilita la sortida d'aquest en situacions d'emergència,
però, a més, crea un recorregut que permet obtenir diferents punts de vista
sobre l'edifici durant el recorregut d'accés. Des de l'interior, una paret vidriada
fa que aquest moviment es constitueixi en teló de fons de les activitats que
tenen lloc a l'interior.
Tot i el caràcter fonamentalment esportiu d'aquestes activitats, les
característiques del local fan que aquest pugui ser també utilitzat per activitats
de districte. Unes cortines que queden amagades al sostre permeten de
divir-lo en tres sub-espais més petits que faciliten els entrenaments i el
doten de major flexibilitat
En tres de les seves façanes el nivell superior del volum principal es presenta
exteriorment com un cos tancat, poc permeable a les condicions de l'entorn.
La simplicitat de les tecnologies de climatització a emprar (una senzilla
renovació d'aire) i la necessitat d'evitar enlluernaments o il.luminacions
irregulars, aconsellen adoptar aquest tipus de solucions més aviat opaques.

Pel contrari, l'estretor del carrer Sant Pau i la necessitat de relació
amb el futur espai públic aconsellen que el tractament que l'edifici
ha de rebre en la seva part inferior sigui més permeable a l'entorn.
Per aquest motiu en els seus dos costats més llargs es disposen
unes obertures axamfranades que comuniquen visualment l'interior
i l'exterior sense perjudicar les condicions d'il.luminació abans
referides.
El tractament que aquestes tres façanes reben és de pedre bateig
en el seu sòcol i de plaques de tauler "Betonyp" superposades
en escates en la seva part superior. Aquesta està lleugerament
desplaçada respecte a l'anterior, presenta 30o d'inclinació i es
remata amb una cornisa d'alumini. L'espai resultant del
desplaçament entre les dues parts fa que, de nit, la llum perimetral
interior il.lumini exteriorment la banda inferior de l'edifici.
La quarta façana, la que dóna al pati d'accés, està pràcticament
orientada a nord i és totalment vidriada. Això no només facilita
l'aprofitament d'una llum uniforme, sense ombres, que amb el
reforç d'uns lluernaris superiors permet la utilització del local
sense haver de recórrer a l'enllumenat artificial, sinó que a més
dota de fons propi i controlat el terreny de joc i enriqueix la relació
entre el dins i el fora.
Els materials emprats a l'interior es van escollir en desitjat contrast
amb la volguda fredor exterior. Havien de donar lloc a un espai
acollidor, on resultés agradable d'acudir-hi per aïllar-se de les
condicions de l'entorn i on les dimensions de l'espai no
provoquessin l'habitual efecte de desangelament. Les fustes i els
tons càlids van ser les principals opcions.

institut densenyament secundari

sant esteve sesrovires

Descripció del solar
El solar es troba a la cantonada de l'Avinguda Josep Llobet i el
camí de Sant Esteve a Ca n'Amat. Presenta un front de 241 m
sobre el primer i de 140 m sobre el segon. El primer dels carrers
té una alineació sud-est - nord-oest i ha estat obert recentment
mentre el segon està orientat a sud-oest - nord-est i constitueix la
sortida des del nucli urbà cap a Ca n'Amat.

La seva topografia és accidentada. El front a l'Avinguda Josep
Llobet presenta un desnivell de 7,5 m entre els seus extrems mentre
que el front al camí de Sant Esteve a Ca n'Amat presenta un
desnivell d'uns 17,5 m entre els dos punts més allunyats. El solar
baixa, a més, perpendicularment a l'Avinguda Josep Llobet, de

F'

E'

La seva geometria és irregular. Des de l'extrem nord de l'Avinguda
Josep Llobet fins a la meitat del seu front té una amplada mitja de
13 m, eixamplant-se des d'aquest punt fins a l'extrem del front al
camí de Sant Esteve a Ca n'Amat amb una geometria vagament
trapezoidal.
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manera que en l'extrem nord d'aquesta la diferència entre la cota
de la seva vorera i la del costat oposat és de 5 m i en l'extrem sud
és de 9 m. Aquest punt, a més, presenta una diferència de 9 m
més respecte al camí de Sant Esteve a Ca n'Amat.

C'

B'

D

A'

El nucli central de la població es troba en direcció sud-oest respecte
al solar i en una cota notablement superior a la d'aquest.
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Al llarg de l'Avinguda Josep Llobet el solar fa front al Centre d'Eduació
Infantil i Primària de Sant Esteve Sesrovires i al Pavelló Poiesportiu.
El primer es troba a la banda nord del carrer i el segon a la banda
sud. El límit del solar oposat a aquest carrer el constitueix una riera
que es troba a una cota notablement inferior a la del propi solar i
que en determina la seva geometria ondulant. A l'extrem nord de
l'Avinguda Josep Llobet es troba l'estació dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. A l'extrem sud es troba una zona residencial
d'habitatges unifamiliars en filera.
PLANTA INFERIOR (zona de gimnàs)

E'

152,50

F'

152,00

152,50

152,50

36
152,00

L'

K

K'

10

3

L

153,50

153,05

14

13

152,50

13

152,50
10

152,50

12

154,50

12
152,50
152,50

COTA -3.00 (paviment acabat)

C'

B'

F'

L

L'

K

K'

D

A'

E'

PLANTA INFERIOR

J

J'

6

9

9

6

I'
1

1

1

1

1

1

4

I'

4

158,82

I

I

H'
H

20 graons de

20 graons de

1.20x0.30x0.166cm

10

1.20x0.30x0.166cm

33

2

158,82

10

29
5

7

15

G

G'

PLANTA PRIMERA
COTA +3.32 (paviment acabat)

F

E

C

B

D'

A

158.00

PLANTA SUPERIOR

Descripció del projecte
Tant la topografia com la geometria del solar han condicionat fortament la implantació de l'edifici. Descartada la possibilitat de situar-lo a la part
nord, donat que en aquest punt la seva amplada és de només 13 m i el desnivell entre les seves dues cares paral.leles de 5 m, el nou equipament
docent es col.loca a la cantonda de l'Avinguda Josep Llobet i el camí de Sant Esteve a Ca n'Amat, on el terreny és més ampli i, malgrat les
diferències de nivell, hi ha una certa plataforma que permet situar les pistes esportives a prop de l'edifici. La situació en aquest punt facilita, a
més, una adequada relació tant amb el nucli d'habitatges unifamiliars situats al sud del solar com amb el nucli urbà de la localitat.

4,10

1,20

L'edifici s'organitza en L, amb el cos d'aules i administració situat al llarg de l'Avinguda Josep Llobet i el nucli de serveis -on es troben el gimnàs,
els vestidors, el càtering-barra i la cafeteria- paral.lel al camí de Sant Esteve a Ca n'Amat. L'accés es produeix a la cota 155,50 en el front de
l'Av. Josep Llobet, just davant del pas de vianants més proper a la rotonda i lleugerament per sota de la cota d'aquest. Aquest accés aboca a
un porxo que relliga els dos blocs d'edificació.

FAÇANA NORD-EST (aules)

FAÇANA NORD-EST (aules)

Aquesta disposició en L del conjunt permet controlar des d'un únic punt l'accés al centre al temps que facilita la utilització independent de
les diverses peces que el composen, de tal manera que sigui possible fer servir els espais esportius fora d'hores i sense accedir al cos
principal on es troben les aules i l'administració. També és possible abastir durant les hores lectives la zona de càtering o la d'instal.lacions
sense interferir amb els espais utilitzats pel personal del centre. Peces com els comptadors o l'AMPA resulten, amb aquesta organització
del centre, directament accessibles des de l'exterior.
El cos d'aules es composa d'un bloc lineal paral.lel a l'Avinguda Josep Llobet i d'uns mòduls perpendiculars a aquest. En el primer es troben
les aules d'ús general i aquelles d'ús específic (música-idiomes i atenció individualitzada) que són de les mateixes mides que les d'ús general
o un divisor d'elles. Les aules d'ús específic si situen totes a la planta pis mentre que les d'ús general se situen tant en planta baixa com en
planta pis. En els mòduls perpendiculars a l'anterior es col.loquen els espais d'administració, departaments, magatzem i lavabos d'alumnes (en
planta baixa) i les aules d'informàtica, biblioteca, laboratori, lavabos i taller (en planta pis). En l'espai que conformen els dos mòduls perpendiculars,
el cos lineal i l'Avinguda Josep Llobet s'inscriu un pati accessible des de la planta baixa de l'edifici i controlat pels usos administratius i de
professors que se situen en els seus dos costats menors. La situació de la biblioteca en planta pis permet que aquesta -aprofitant el pendent
de l'Avinguda Josep Llobet- pugui tenir accés directe des de l'exterior i ser ampliable en el futur.

Avinguda Josep
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FAÇANA NORD-OEST
FAÇANA NORD-OEST

L'altre cos de l'edificació, el que allotja el càtering-barra, la cafeteria, els vestidors i el gimnàs-sala d'actes, se situa a doble nivell
per adaptar-se al màxim al pendent natural del terreny. De manera contígua al porxo d'accés i a la mateixa cota que aquest es toba
el càtering-barra i la cafeteria. Un pis per sota se situen els vestidors i el gimnàs-sala d'actes també amb accés directe a l'exterior.
Per connectar ambdós nivells es crea una rampa en tres trams accessible des del porxo d'entrada al conjunt del recinte educatiu.
L'espai de pati dels alumnes se situa a l'interior de l'àmbit definit pels dos braços de la L construïda i es disposa també en dos nivells.
A la mateixa cota que la planta baixa de l'edifici es crea una plataforma amb una filera d'arbres de fulla caduca que tamitza, a l'estiu,
l'impacte del sol de primera hora sobre les aules. Tres metres més avall es troba una altra plataforma on se situen les pistes esportives,
orientades segons l'eix nord-oest-sud-est i amb accés immediat des dels vestidors i el gimnàs-sala d'actes. Entre ambdós nivells
es creen una grades que permeten l'observació del que passa al nivell inferior.

p Llobet

SECCIÓ E-E'
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parc de bombers

mataró

PLANTA BAIXA

Descripció del solar
El solar es troba a la Via Sèrgia de Mataró, a tocar
de la rotonda on aquesta es creua amb el Camí
del Mig. La Via Sèrgia té una alineació
aproximadament nord-sud. El Camí del Mig
constitueix una via d'entrada al nucli urbà de Mataró
i la seva direcció és més o menys perpendicular a
la Via Sèrgia, és a dir, est-oest.
La forma del solar és trapezoïdal, pràcticament
triangular. El front que dóna a la Via Sèrgia fa 103m,
el que separa de la parcel·la veïna té quasi 65m i
el limítrof amb la riera medeix 111m. El costat curt
del trapezi, que fa façana amb la rotonda i el Camí
del Mig, té 23m.

PLANTA PRIMERA

La seva topografia és bastant plana, amb un lleuger
pendent d'aproximadament l'1,15% baixant de nord
a sud, seguint la direcció cap a mar de la riera. En
el límit del solar que s'obre a la riera, s'hi forma un
talús d'uns 3-4m d'alçada. El front de la Via Sèrgia
presenta un desnivell de poc més d'1m entre els
seus extrems.
El nucli central de la població es troba en direcció
est o nord-est respecte al solar i en una cota inferior
a la d'aquest.
La Via Sèrgia i la zona propera al Parc de Bombers
es caracteritzen per un tipus d'edificació industrial,
de magatzem i grans botigues, a més de pocs i
petits grups residencials.
La parcel·la veïna està ocupada pel viver municipal,
el qual presumiblement haurà de canviar d'ubicació
en un futur pròxim per cedir l'espai a equipaments.
Hi ha la possibilitat que aquest espai pugui servir
per ampliar el Parc de Bombers amb el centre
logístic de la REMN.

SECCIÓ LONGITUDINAL

ALÇAT AL CARRER

Com a resultat de tot l'anterior, les visuals entre el
nord i el sud-est són limitades i tenen caràcter urbà,
mentre que cap al sud i l'oest són molt més obertes
i donen a un paisatge més vegetal.
ALÇAT AL PATI

Descripció del projecte
Les necessitats pròpies del parc de bombers i la volumetria de les edificacions de la zona han condicionat fortament la implantació de l'edifici.
Per una banda, calia situar les cotxeres de manera que permetessin una sortida ràpida dels camions en cas d'emergència i una entrada fàcil quan tornessin al Parc
de Bombers. Per altra banda, calia preveure un gran espai lliure a l'interior de la parcel·la apte per fer-hi exercicis i pràctiques i que pogués acollir una pista esportiva.
A més, per continuar amb la característiques edificatòries de la zona, semblava que el més apropiat era fer-hi un edifici alineat amb la Via Sèrgia de planta baixa i
pis.
Per tot això, el Parc de Bombers s'organitza com un llarg volum alineat a carrer dividit funcionalment en dues parts: la zona de cotxeres i la de dependències.
La part de cotxeres inclou el garatge dels camions de bombers, d'una gran alçada lliure i una major profunditat, i tots els espais annexos (magatzem, compressor,
taller, assecadors equips EPIs). La cotxera queda encarada directament cap al carrer i també s'obre per la seva part posterior cap al pati.
La zona de dependències es divideix en planta baixa i planta pis.
La planta baixa acull les sales d'administració (control, despatxos, arxiu), una aula polivalent usada principalment quan hi ha visites externes (bàsicament, escoles i
instituts) i els espais de vestidors i serveis higiènics associats, així com el gimnàs. Aquests tres grans grups estan clarament diferenciats en planta i des del vestíbul
d'accés es pot accedir directament a cada un d'ells, de manera que puguin ser utilitzats amb independènica l'un de l'altre i sense interferir-se. Al mateix temps, una
distribució dels espais per franges longitudinals permet establir una doble circulació (peus nets-peus bruts) i concentrar en una sola franja totes les zones humides.
A la planta pis s'hi troben els espais on el personal del Parc de Bombers passa la major part del temps quan no estan fent pràctiques o en una sortida, és a dir, el
menjador-sala d'estar, la cuina i els dormitoris. A la banda de carrer s'hi situa l'espai de circulació i accés a totes les dependències i a la banda oposada hi ha una
àmplia terrassa que s'obre a l'interior de la parcel·la.
La cuina i el menjador-sala disposen d'un espai intermig que els separa, el rebost, el qual acull les taquilles personals i les neveres industrials. El menjador i la sala
s'articulen de manera que sigui possible diferenciar-los. Els dormitoris disposen d'unes altres taquilles però les tenen obertes a l'espai de circulació, a l'exterior del
dormitori, de manera que qui n'hagi de fer ús no molesti aquells que dormen.

SECCIÓ COTXERA

SECCIÓ DEPENDÈNCIES

SECCIÓ GIMNÀS

comissaria dels mossos d'esquadra
martorell

Volumetria i imatge general.
Des de l'exterior l'edifici és percebut com
un volum constituït per un sòcol en planta
baixa i un paral·lepíded de dues plantes
més. El cos dels serveis tècnics es
configura com un annex als volums
principals.
En el front a l'Avinguda de les
Mancomunitats comarcals, el cos
paral·lelepipèdic superior es projecta sobre
la planta baixa i configura un ràfec que
aixopluga l'accés a l'edifici, donant lloc a
un espai de transició entre el carrer i
l'interior.
El sòcol en planta baixa és de pedra
quarcita fosca. El cos superior té un acabat
dur i massiu en tres de les seves cares
mentre que la façana oest es planteja amb
un acristallament més generós tot i que
protegit per lames verticals orientables a
fi de garantir tant la protecció solar a ponent
com la seguretat.

Descripció del projecte
Tant la implantació urbana com les
característiques del solar sugereixen un
edifici compacte que aprofiti la geometria
longitudinal del terreny i respecti els
condicionants urbanístics (ocupació
màxima i distàncies lliures repecte a les
finques veïnes). Les necessitats de
seguretat pròpies del programa a implantar
redunden en aquesta necessària
compacitat.

Ordenació del conjunt
L'edifici es desenvolupa en planta soterrani,
planta baixa i dues plantes pis, i s'ordena
prenent com a base la retícula estructural.
En sentit transversal l'eix entre pilars és
de 4,80m; en sentit longitudinal les dues
crugies laterals són de 4,80 m d'amplada
mentre que la central és de 6 m.
Aquesta disposició permet, en planta
soterrani, articular l'aparcament a través
d'un pas central (de 6 m d'amplada) i dues
bandes laterals d'aparcament (de 4,80 de
profunditat cadascuna d'elles).
En la resta de les plantes, la crugia de 6
m permet allotjar els espais servidors i les
circulacions, mentre que les crugies de
4,80 són les destinades a oficines i espais
de públic.

Planta baixa
L'Àrea d'atenció al públic se situa just en
l'accés a l’edifici amb el taulell d’informació
enfront de l’entrada de públic. Un passadís
permet l’accés als locutoris mentre que un
altre dóna accés a la resta de les
dependències.
Un accés per als mossos, diferenciat del
de públic, s'implanta enfront del nucli
vertical de comunicacions. A través
d'aquest és també possible la comunicació
directa entre les zones pública i restringida.
Al fons del solar se situa l'Àrea de detinguts.
L'esquema de distribució repeteix la lògica
de l'Àrea de públic donat que disposa les
garjoles a una de les bandes i la resta dels
espais a l'altra. De nou, un doble sistema
de passadís permet diferenciar les
circulacions en funció dels usuaris i evitar
la seva interferència. Només a través d'un
punt és possible l'accés des del passadís
de distribució general a la zona de
detinguts.
Un segon nucli de comunicacions (escales
i ascensor), al fons de l’edifici, permet
l'accés directe des de l'aparcament.
La sala de custòdia i la sala de ressenyaidentificació actuen com a “tampó” entre
les garjoles de menors i les d'adults,
permetent l'accés directe des d'ambdues
zones sense interferir-se. Faciliten, a més,
l'accés dels visitants sense necessitat
d'adintrar-se en la resta de l'àrea. El
desencotxament dels detinguts es produeix
en aquesta àrea "tampó" a través d'un
"esclusa" metàl·lica en la façana est.

El serveis tècnics, per la seva banda, se
situen la tercera crugia de la planta baixa,
separats de les àrees de públic i de
detinguts, amb possibilitat d'eventual accés
des de l'exterior en cas de necessitat.

Planta primera
És la planta destinada a aquelles activitats
d’accés restringit per al públic.
Consta de dues crugies: una que allotja
els nuclis de comunicacions, serveis i
espais auxiliars, i un altra on se situen les
oficines. El passadís d'accés es situa a la
banda oest, gaudint d'una certa
transparència i aprofitant la il·luminació
natural. Les oficines se situen a la banda
est, amb obertures més controlades que
evitin la proximitat visual des de l'exterior.

Planta segona
Conté els espais de caràcter més privat
del conjunt: l'Àrea de serveis de mossos.
L'esquema és similar al de la planta
primera: una crugia que conté el passadís
d'accés i els serveis, i una altra que allotja
els espais que utilitza el personal: vestidors
a la zona nord, menjador i descans a
l'extrem sud (amb vistes a la vall del riu
Llobregat), sala de briefing i una terrassa
protegida (la qual permet il·luminar
indirectament la sala i facilita la sortida a
l'exterior) a la zona central.

institut densenyament secundari

vilafranca del penedès

El solar.
El nou Institut d'Ensenyament Secundari es troba al barri de
la Girada, de creació recent, vocació residencial i encara en
procès de construcció. En la major part, el conformen blocs
aïllats de planta rectangular o en forma de torres, amb alguns
paquets dhabitatges en filera.
El solar té forma rectangular i es troba entre l'Avinguda d'Europa,
per on ha de tenir l'accés, i les vies del ferrocarril. El solar
contigu l'ocupa un Centre dEducació Infantil i Primària i, en el
punt de contacte amb aquest, remata un dels dos eixos que,
en forma de creu, articulen el nou barri: la Rambla de la
Generalitat.
La seva topografia sembla més el resultat de laportació de
terres procedents daltres indrets que la forma natural del
terreny. El front al llarg de lAvinguda dEuropa transcorre, en
la seva major part, entorn a la cota 208 i puja progressivament
a mida que sacosta a la carretera BV-2119. En aquest punt,
el terreny segueix pujant fins arribar al nivell 215, on es troba
el pont que salva les vies del tren i que li permet connectar
amb el barri que es troba a laltra banda daquest. En el front
amb el ferrocarril, les terres actuals van aproximadament des
de la cota 212 fins a la 215, si bé està previst que experimentin
canvis significatius en un futur proper.

RELACIO AMB LENTORN

1 REMAT RAMBLA DE LA GENERALITAT
2 FERROCARRIL

L'edifici.
Dos factors fonamentals intervenen en la definició dels trets generals del nou IES de Vilafranca del Penedès: la seva posició de remat del saló urbà que constitueix
la Rambla de la Generalitat i la seva proximitat a les línies ferroviàries per les quals circula el tren dalta velocitat. A ells cal afegir altres condicionants com són la
superfície molt ajustada del solar, la seva geometria rectilínia i allargada i la particular topografia que ha generat laportació de terres provinents dobres externes.
Tots aquests condicionants afavoreixen la construcció dun edifici compacte, que optimitzi el sòl disponible i doni resposta als condicionants urbans i ambientals de
lentorn. LIES es configura per tant com una edificació doble: un conjunt educatiu alineat amb lAvinguda dEuropa i un paquet despais que poden estar oberts a
un públic més ampli com a remat de la Rambla de la Generalitat.
Laccés es produeix enfront de lesmentada rambla, amb les pistes esportives a la seva dreta, en el límit amb el Ceip veí. Enfront es troba el paquet despais accessibles
al públic, a lesquerra el conjunt educatiu. Un doble pòrtic permet accedir o bé a lespai exterior que articula totes les peces o bé directament a ledifici educatiu. La
part principal de lespai de jocs es troba darrera de ledifici educatiu, entre aquest i el front a les vies del tren.

PLANTA BAIXA

El conjunt educatiu té forma de pinta, amb ladministració
i les aules ocupant els seus dits i els espais de servei i dús
comú rellignat-los. Aquests espais comuns i de servei se situen
a la banda del carrer, les aules a la banda del pati. La planta
baixa es destina a administració i algunes aules d'ús comú.
La planta primera a batxillerat i altres aules compartides.
La planta segona es destina a ESO.
Els nuclis descala se situen en la banda de servei enfrontats
amb els patis que sobren entre els blocs daules, aprofitant
les visuals cap al pati que aquests generen. Aquesta disposició,
a més doptimitzar lespai disponible, permet crear un edifici
capaç de controlar les condicions mediambientals i distanciat
de les vies ferroviàries.
En la seva configuració com a IES 3/2 té tres plantes i un total
de tres mòduls destinat a administració i aules. Lampliació a
un institut de major capacitat es realitzarà simplement afegint
un mòdul més, de manera que no només sigui fàcil de dur a
terme sinó que, a més, el conjunt no perdi les seves
característiques generals.

ESQUEMA FUNCIONAL

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

ESQUEMA FUNCIONAL
AULES ESO
AULES BATXILLERAT
ALTRES ESPAIS EDUCATIUS
ADMINISTRACIÓ
ÀREA ESPORTIVA
MENJADORS
BIBLIOTECA
ÀREA TÈCNICA I SERVEIS
CIRCULACIONS

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

Laltra edificació del conjunt, la que allotja els espais que poden
ser ocasionalment utilitzats per usuaris que no són els alumnes
de lIES, es disposa a dos nivells que coincideixen amb les
dues primeres plantes de ledifici educatiu. La planta baixa
l'ocupen els vestidors i la cafeteria i la planta pis la sala grangimnàs.
La franja entre les dues construccions és lelement que articula
els espais exteriors destinats al lleure dels alumnes: el que es
troba al nivell de laccés des de lAvinguda dEuropa, contingu
a les pistes esportives, i el que es troba al nivell de la primera
planta de les construccions, entre les aules i el ferrocarril. És
també lelement que facilita levaqüació de ledifici docent en
cas dincendi i el que afavoreix la relació social en les estones
de lleure. Sarticula com una sèrie de passeres al nivell de
cadascuna de les plantes de ledifici relacionades per unes
escales que permeten laccés al pati i per una rampa,
incorporada a ledifici de serveis complementaris, que en facilita
laccessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Tot aquest
element fa possible així laccessibilitat sota cobert entre les
diverses parts del programa i actua com a porxo del conjunt.

ALÇAT NORDEST PATI AULARI

ALÇAT SUDOEST PATI AULARI

ALÇAT SUDEST CARRER

ALÇAT NORDOEST AVE

habitatge

La casa Llorach es troba al polígon Mas Abelló de
Reus i forma part d'una sèrie d'habitatges en filera
construïts a partir de la segona meitat dels 80.
S'incriu en una parcel.la de 76 m2, amb una façana
de 8 m. i una fondària de 22. El terreny és
sensiblement horitzontal i s'orienta cap al E-Se per
la seva banda posterior i cap al N-NO per la seva
banda anterior.
Les ordenances municipals de la zona obliguen a
destinar els deu metres posteriors de la finca a jardí
privat. Per altra banda, pel costat del davant, un
50% en amplada dels dos primers metres de fondària
poden ser ocupats en planta baixa pel garatge; la
resta pot ser obert. L'habitatge, per tant, pot ocupar
els 10 m. que queden entre ambdues franges i pot
arribar a una alçària de 6 m.
Entre la màxima superfície construïble per aplicació
de les ordenances i la màxima superfície que pot
acollir-se a la normativa de protecció oficial hi ha
una diferència que esdevé el primer desafiament al
qual haurà de fer front el projecte. Com veurem,
aquesta discrepància es resol mitjançant la creació
d'un espai a doble alçada.

casa llorach
reus

El criteri fonamental que guia el projecte és optimitzar
els recursos disponibles i afavorir la utilització flexible
dels espais que es construeixen. Es tracta que una
construcció relativament petita s'articuli de manera
que es poguin gaudir aquells espais que es troben
més enllà d'on els usuaris es puguin trobar en un
moment donat.
A la Planta Baixa es disposen els espais de dia
(cuina, menjador i estar) així com el garatge. S'hi
afegeix una habitació de convidats que se situa just
al costat de l'accés per tal que pugui ser utilitzada
amb major independència. Aquest espai que, de fet,
no serà utilitzat per a aquesta fi la major part del
temps, se separa de l'accés mitjançant unes portes
corredisses que permeten la seva incorporació a la
resta de la Planta Baixa i la seva utilització amb
major flexibilitat.
Un cop passat l'accés apareix l'espai on es troba el
mejador i la sala d'estar. El primer disposa d'un
sostre a la mínima alçada permesa per les
ordenances (2.50 m) mentre que el segon s'aixeca
a doble alçada i articula la resta de l'habitatge al seu
voltant.

En paral.lel a l'eix que estableixen aquests dos espais es produeix
un altre que podem denominar de servei. Aquest porta del garatge
a l'office i d'aquí a la cuina, i configura una zona de servei separada
de la zona noble per una paret. A aquesta s'adosa un petit lavabo
i l'escala que dóna accés a la Planta Primera. El contacte entre la
zona de servei la zona noble es produeix pels dos extrems d'aquesta
paret.
Quan s'accedeix a la Planta Primera a través de l'esmentada escala
es recorre el doble espai que ha estat creat a la zona d'estar i es
materialitza el contacte entre els diferents espais de la casa.
En arribar a la Planta Primera es pot optar per anar cap a la zona
de treball -concebuda com un espai diàfan que, a través d'unes
portes corredisses permet la seva incorporació al doble espai o el
seu tancament-, o accedir a la zona de dormitoris que es troba
sobre l'àrea de servei de la Planta Baixa.
Les relacions visuals que es produeixen al llarg del recorregut de
la casa suposen una experiència enriquidora que permeten els
espais trascendir la seva veritable dimensió. La llum, el contacte
amb el jardí exterior - cap al qual s'aboca la casa-, la transparència,
suposen unvalor afegit a un programa que, d'altra manera, podria
esdevenir totalment estàndar.

casa plans
sabadell

Aquest projecte planteja l'ampliació en alçada d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres a Sabadell. Situat en un dels carrers que enllacen
aquesta localitat amb els nuclis veïns, l'edificació actual té 3.90 m.
d'amplada i una fondària entorn dels 19 en Planta Baixa i del 15 en
Planta Pis. A aquesta construcció se li volen afegir dos dormitoris per
als nens, un dormitori de convidats, una zona de jocs per als fills i un
safareig amb estenedor.
Atenent-se a les ordenances edificatòries vigents, aquesta ampliació
es planteja aixecant l'equivalent a dos nous nivells que giren entorn
de l'escala interior que organitza els espais actuals. En aquesta zona
central es crea un àmbit a tota l'alçada de la remunta que vertebra la
disposició de les noves peces. Gràcies a ell la llum natural arriba al
centre de la construcció i evita la foscor que d'altra manera es produiria
en una peça tan estreta i tan llarga. Els espais que es troben en aquesta
part central i se situen a ambdós costats de l'escala esdevenen la zona
de jocs i treball dels fills.
Aprofitant que en la construcció existent es produeix un desnivell entre
els forjats a una banda i a l'altra de l'escala d'accés, es provoca una
articulació en secció dels nous espais clarament allunyada de la
convencional separació en nivells. A la part que s'obre al jardí interior
(costat sud) es crea un espai de 4.75 m. d'alçada on s'incorporen els
dos dormitoris infantils. Aquests se superposen l'un a l'altre en espais
de 2.30 m. d'alçada gràcies a un forjat lleuger de perfils metàl.lics i
terra d'aglomerat. A la part que dóna al carrer (costat nord) se situa
el dormitori de convidats -el qual serà utilitzat en comptades ocasionsi un petit bany; sobre ells, i enretirat de la façana exterior, es disposa
la zona de safareig. Una escala metàl.lica lleugera en sentit perpendicular
a l'escala general de l'edifici permet accedir al nivell del safareig des
de la zona dels nens.
Els tancaments de les diferents peces són sempre transparents o
mòbils. Es tracta que els espais que es creen puguin integrar-se els
uns amb els altres, esvaïnt la frontera que els separa i gaudint del
conjunt de la nova construcció. Es tracta també que la llum pugui entrar
per tot arreu i fer més agradable la utilització d'un espai interior més
aviat estret i llarg. Els colors suaus dels paraments verticals, l'ús
d'aglomerat al terra i la pedominància d'elements metàl.lics lleugers,
contribueixen a fer que el conjunt de la nova edificació sigui airós, càlid
i lluminós.

habitatges tutelats
bellvitge, l'hospitalet
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L'edifici se situa en un solar del barri de Bellvitge de l'Hospitalet
de Llobregat. Té unes dimensions de 38,33 m. x 15 m., i els seus
costat majors orientats sensiblement a est i oest, mentre que els
costat menors estan orientats a nord i sud. És un solar sensiblement
horitzontal, amb molts pocs centímetres de desnivell entre els
seus diversos punts. Es troba buit, sense cap mena de construcció
en ell.
Els edificis del seu voltant són els característics d'aquest zona
de l'Hospitalet: blocs paral.lels destinats a usos residencials de
13 pisos d'alçada amb construccions auxiliars de dues plantes
on es concentra l'activitat comercial i algun altre edifici de
caracterítstiques més particulars i destinat a altres usos. L'edifici
més proper al que s'ha de construir és el de Telefònica i es troba
a quinze metres per la banda sud. Per la banda est i nord limita
amb un terreny esportiu actualment en desús, mentre que per la
banda oest fa front a un passeig de vianants.
El solar gaudeix d'una posició estratègica respecte als recorreguts
dels vianants dins del barri donat que es troba en la intersecció
entre la zona ajardinada en la qual es troba una de les sortides
de l'estació Bellvitge del metro i l'esplanada pavimentada que
porta cap al mercat.
A l'entorn d'aquesta zona enjardinada hi ha nombrosos places
d'aparcament, si bé l'entorn immediat del futur edifici és peatonal.
Tot i que el trànsit més proper a l'edifici és estrictament de
distribució interna en el barri, la proximitat de la rambla Marina
en facilita la connexió amb els principals eixos viaris de la ciutat.
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Descripció del solar
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El programa consta de dues parts: uns Habitatges tutelats per a
24 residents i un Casal per a Gent gran.
A grans trets, la planta baixa i la meitat de la planta primera estan
ocupats pel Casal de Gent gran, mentre que els Habitatges tutelats
ocupen la resta d'aquest planta primera i les plantes segona i
tercera.
Un requeriment fonamental del promotor ha estat garantir la
possibilitat que els dos programes de l'edifici puguin funcionar
amb independència. Per aquest motiu els seus dos vestíbuls
d'accés, tot i ser contigus i, per tant, comunicables, tenen accés
independent des del carrer. El del casal es produeix per l'extrem
sud de la façana oest i el dels habitatges pel mateix extrem de
la banda est.
Donada la implantació urbana de l'edificació, ha semblat convenient
situar la part pública del programa del Casal de Gent gran a la
façana oest, davant de la zona enjardinada que s'estén fins a la
rambla Marina i donant front al Passeig peatonal. Per aquesta
raó, de les dues crugies en què es divideix longitudinalment
cadascuna de les plantes, és en la de la banda oest on se situa
la sala polivalent (en planta baixa) i tot el programa de sala de
lectura, aula-taller, perruqueria, podologia, gimnàs, aula
d'informàtica i despatxos (en la planta primera).
Les àrees de servei del casal (cuina, rebost, escombreries,
cafeteria, vestidors d'hosteleria,..) se situen a la crugia est de la
planta baixa, contigua al solar esportiu en desús, i, per tant, amb
escassa activitat ciutadana. A la planta primera són els serveis
dels habitatges tutelats (bugaderia-cosidor, manteniment i
magatzem, ofici de cuina, instal.lacions,...) els que ocupen aquesta
crugia est.
Els habitatges pròpiament dits ocupen la totalitat de les plantes
segona i tercera.
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L'accés al casal es produeix per un porxo retranquejat que dóna pas al vestíbul. En ell es troba
l'espai de consergeria i el magatzem. La consergeria forma part d'un bloc en el qual se situen els
serveis higiènics de planta baixa del casal, de manera que l'accés a la sala polivalent d'aquest es
produeixi a través d'un filtre que eviti la seva immediatesa.
La sala polivalent és diàfana, oberta a l'espai peatonal del passeig contigu, a fi que la relació entre
els usuaris d'aquest espai i la resta del veïnat sigui franca i, a l'estiu, si es vol, pugui disposar-se a
l'exterior d'una terrassa. Per la banda nord, des d'on es veu l'esplanada pavimentada que porta cap
al mercat, un gran finestral permet el contacte visual entre els usuaris de la sala i l'exterior. La sala
polivalent, d'aquesta manera, articula els espais més actius de l'edifici amb els espais més viscuts
de la ciutat entorn.
A la banda est de la planta baixa se situa el programa d'hosteleria del casal (cuina, cafeteria,
magatzem, rebost, escombreries i vestidors de personal d'hosteleria). Aquests espais tenen un
accés independent des de l'exterior que no interfereix en cap moment amb la resta d'activitats de
l'edifici. A través de la cafeteria i de la sortida de la cuina s'estableix el contacte amb els espais de
la sala polivalent.
En aquesta mateixa crugia de la banda est es troba l'espai destinat a aparcament de vehicles,
accessible directament des de l'exterior, i la sala de TV-escenari, aixecada 45 cms. respecte el terra
de la resta de la planta i en connexió espaial amb la sala polivalent. Des d'ella accedeix al camerino
i s'estableix una possibilitat de sortida cap al petit garatge. Es facilita així l'eventual descàrrega de
materials des de l'aparcament sense afectar a altres zones comunes del casal.
Just a sobre d'aquesta sala polivalent es troba la resta dels espais públics del casal (aules, gimnàs,
despatxos,...), els quals donen també a la façana oest de l'edifici i tenen l'accés a través d'un
passadís longitudinal a la part central de l'edifici. El fet que el tancament entre els espais d'activitats
i el passadís sigui vidriat en la seva part superior permet l'entrada de llum i garanteix la il.luminació
d'aquest. Una escletxa a doble alçada afavoreix, a més, la relació entre les zones de pas de la
planta baixa i les de la planta primera. En aquesta escletxa se situa un escala que permet els usuaris
del casal passar d'un nivell a l'altre sense sortir de les àrees públiques del mateix. Els despatxos i
els serveis higiènics són els elements que se situen més propers al desembarcament d'aquesta
escala.

SECCIÓ F-F'

SECCIÓ G-G'

SECCIÓ B-B'

FAÇANA OEST

FAÇANA NORD

SECCIÓ A-A'

FAÇANA EST

FAÇANA SUD

Als habitatges tutelats s'accedeix, tal com s'ha indicat abans, per l'extrem sud de la façana est i, eventualment
a través de l'accés del casal si es considera convenient. El nucli d'entrada, amb l'escala i l'ascensor, són
l'únic element del programa dels habitatges que es troba en planta baixa.
A la crugia est de la planta primera es troben els espais de servei d'aquesta part del programa (cuina,
rebost, escombreries, cafeteria, vestidors d'hosteleria,..), relligats per un passadís que transcorre al llarg
de la façana est de l'edifici i, per tant, amb total independència de les àrees del casal que es troben en
la mateixa planta. De nou, els vestíbuls de planta de les dues parts del programa que comparteixen el
primer nivell, es troben contigus, de tal manera que sigui possible la seva connexió o la seva total
independència en funció del que els gestors de l'establiment deteminin com a més convenient.
Les plantes segona i tercera responen a un esquema semblant. Ambdues estan ocupades pels habitatges
tutelats.
Des del vestíbul d'accés, on hi ha l'escala i l'ascensor, un passadís central distribueix les plantes en espina.
A la banda oest es troben set habitatges individuals practicables; a la banda est, tres d'individuals i un
de doble accessibles. A l'extrem nord-oest de les plantes hi ha una sala d'estar per planta que pot ser
utilitzada eventualment com a menjador per als residents. A la planta segona aquesta sala d'estar s'aboca
a una terrassa que s'obre a la façana oest de l'edifici; a la planta tercera dóna sobre el doble espai exterior
que es crea sobre la terrassa de la planta segona. Entre elles les dues sales d'estar superpostes també
tenen un petit doble espai que les relaciona.
Cadascun dels habitatges individuals disposa d'una cambra higiènica, una petita cuina i una habitació que
s'utilitza tant com a dormitori com a sala d'estar. Les peces de servei (cambres higièniques i cuines) es
disposen sempre contigües al passadís central d'accés a fi d'alliberar les façanes per a les peces d'estada.
Això no només permet aprofitar millor les vistes i la il.luminació sinó també fer racional la distribució
d'instal.lacions. A fi de garantir les condicions que les normes d'habitabilitat imposen a l'eventual relació
entre els espais on hi ha inodors i les cuines, es distribueixen els banys de manera que sempre hi hagi
dues portes entre els uns i els altres.
La planta coberta és accessible des del nucli de comunicacions verticals dels habitatges tutelats, el qual
serveix, a més, com a nucli per a la distribució vertical de les instal.lacions de l'edifici. La maquinària
exterior d'instal.lacions se situa en la part de la coberta immediata a aquest nucli.
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El solar on s'han d'implantar els 18 habitatges de protecció oficial es troba
a cavall entre un bloc d'habitatges en filera i una sèrie de residències
unifamiliars. Els primers, tot i la seva limitada alçada, constitueixen una
peça urbana rotunda que colmata el territori en el qual s'implanta. Els
segons, de menor mida, respiren dins d'unes parcel.les en les quals hi ha
força vegetació. Els habitatges a construir hauran, doncs, de fer la transició
entre aquestes dues tipologies al temps que aprofiten les condicions del
solar.
Aquest és un terreny en lleuger pendent des del carrer i cap a l'interior,
orientat en el seu sentit més llarg cap al sud-oest, on no només hi ha les
millors condicions d'assoleig sinó també, ara per ara, les vistes més
llunyanes cap a la serra costanera. Cal doncs plantejar-se un edifici que
es pugui estendre en aquest sentit longitudinal però que permeti al mateix
que els habitatges quedin orientats cap a migdia i no directament enfrontats
als edificis veïns.
Donats els condicionants de superfície edificable i alçada reguladora es
força immediata la solució de sis habitatges per planta, en planta baixa i
dues plantes pis. Aquests s'agrupen en dos nuclis d'escala que donen
accés a tres habitatges per replà. En el bloc A conviuen habitatges d’un,
de dos i de tres dormitoris. En el bloc B tots els habitatges són de dos
dormitoris. El bloc A es destina a gent jove i el bloc B a gent gran. Per
facilitar-ne l’accessibilitat, es disposa un ascensor a cadascun dels dos
nuclis de comunicació, tot i que el nombre total de plantes no ho requereix.
Tots els espais comuns permeten, a més, la fàcil maniobrabilitat per a les
persones amb mobilitat reduïda.

SECCIONS TRANSVERSALS

ALÇAT JARDÍ

Els habitatges segueixen un model gairebé únic per al conjunt dels divuit
a construir. Tenen forma de L i permeten la ventil·lació directa a l'exterior
de totes les peces, banys inclosos. S'encavalquen entre sí de manera que
totes les sales d'estar quedin ben orientades i tinguin obertures tant a sudest com a sud-oest, a fi de garantir que, fins i tot en el solstici d'hivern,
aquestes reben l'assolellament necessari. Per tal de poder regular aquest
assolellament, es disposen al sud-oest unes persianes metàl·liques de
llibret que permet tamitzar la seva incidència. Al sud-est, en canvi, es
disposen ràfecs que permetin evitar el sol d'estiu però facilitin el pas al
sol d'hivern. En la confluència de les dues orientacions, els ràfecs es
complementen amb persianes que evitin la insolació en el punt més
desfavorable. Donat que una part dels residents serà gent gran i, per tant,
més aviat sedentària, sembla convenient que les esmentades sales d'estar
donguin accés a unes terrasses relativament generoses on aquestes
persones puguin passar l'estona assegudes gaudint del propi espai
enjardinat.

Amb aquesta disposició es garanteix, a més, la privacitat dels habitatges
donat que, gràcies a ella, no només totes les sales d'estar queden ben
orientades i protegides de les vistes des del carrer sinó que molt poques
altres peces donen al fragment del solar per on s'accedeix a les porteries.
Aquest bloc en ziga-zaga evita, al mateix temps, imposar-se als habitatges
unifamiliars veïns com ho faria si es tractés d'un bloc geomètricament
compacte.
L'aparcament, per un total de 21 places, se situa a la planta soterrani. El
seu accés es produexi pel costat nord-oest, de manera que no interfereixi
ni amb la bona orientació ni amb les peces d'estar. Tot i la geometria de
retranquejos de l'edifici, l'aparcament aprofita la regularitat de les crugies
centrals per disposar-se com un bloc lineal que sigui fàcil d'utilitzar. La
planta soterrani disposa també de 21 traters.
A l'interior dels habitatges la cuina es disposa oberta al menjador i s'entén
com un espai dimensionat perquè en ell sigui possible també realitzat la
bugada, de manera que els espais d'ús habitual durant l'horari diürn estiguin
tots ells comunicats entre sí. Per tal d'acomplir els requisits de visitabilitat,
els passadissos, no excessivament llargs, s'articulen de manera que, a
més de la sala d'estar, situada en un dels seus extrems, hi hagi sempre
un altre espai, el del vestíbul d'accés, que permeti el gir d'una cadira de
rodes. Els banys, on l'espai de dutxa s'integra en el pla horitzontal, són
també practicables per a persones amb mobilitat reduïda .
Per millorar la correcta ventil·lació dels pocs espais que no donen a façana,
es crea un pati interior a tota alçada que acompanya la caixa d'escala.
Aquest pati interior actua a manera de gran xemeneia que, per convecció,
millora les condicions termomètriques de l'habitage.
Al costat d'aquest espai interior de ventil·lació transcorre a tota l'alçada
un conducte registrable per al pas de les instal·lacions, de manera que la
distribució d'aquestes sigui clara i racional i se'n faciliti el manteniment.
A la coberta, s'aprofita el badalot de la sortida de l'escala i la caixa
d'ascensor per situar-hi els captadors solars que permetin la producció
d'aigua calenta sanitària a través d'energies renovables. A la planta
soterrani, en l'espai comú de les escales i l'ascensor, es disposa un espai
per a l'emmagatzematge selectiu de les deixalles.

