
AGORA

Ens trobem en un punt emblemàtic, al cor del barri gòtic. Un barri heterogeni, 
vibrant, i de persones fortes. L’entorn, pura font d’inspiració artística i social.  
El forat urbanístic romanent, ens brinda l’oportunitat de retornar a la vida un 
espai fins ara mort. Retornar als veïns un espai públic de qualitat, un oasi verd 
que se suma a la tònica del Carrer d’en Carabassa. 

La proposta eleva a plaça o àgora aquest buit urbà. Els murs, fins ara cecs, 
recuperen la vista amb noves finestres que milloren els habitatges i l’espai públic. 
El retall de mur amb pintura blanca, pantalla de projeccions improvisada, pren 
forma nova. D’aquesta manera el front curt de la plaça recrea un espai escènic, 
amb el pla de projeccions com a protagonista.
Les finques veïnes abracen la plaça amb la construcció d’unes noves cantonades 
verdes. Aquests elements proporcionen un gir volumètric i compositiu, estirant 
les agulles laterals cap a l’àgora. La cantonada amb millor assolellament queda 
coronada per 5 plaques fotovoltaiques que faran la plaça autosuficient 
energèticament.

Un sòcol equipat completa la plaça a peu pla i endreça diferents funcions en 
el seu perímetre, alliberant l’espai central on desenvolupar diferents activitats. 
El sòcol dóna la benvinguda a l’usuari i genera uns nous límits a la plaça; unes 
grades que fan front al carrer d’en Carbassa direcciona la circulació per generar 
un espai protegit i agradable, un lloc d’estada i de reunió. Les grades evolucionen 
en banc corregut, d’on neix una jardinera que acull la vegetació, i continua al 
llarg de la façana per acabar formant l’escenari i la graderia. Alhora, respecta i 
formalitza el nou accés pels veïns. 
Aquest sòcol queda coronat per una estructura metàl·lica vertical que endreça 
un espai on exposar interessos veïnals o la cartellera de l’espai escènic. A més, 
ofereix una reixa de protecció pel nou accés de la finca.

La il·luminació s’integra sinuosament en la superfície reglada dels pulmons verds 
de les cantonades. De manera que, als vespres, el barri gaudeixi d’un espai 
de llum i de trobada. El conjunt, un jardí vertical il.luminat que aporti pau i 
seguretat als habitants del barri.

Els materials tenen vocació d’atemporals i nobles, assimilant-se a l’entorn històric. 
El paviment de llambordes de petita dimensió, es llegeix com una continuïtat 
del paviment excepcionalment ben conservat del C. Carabassa. Tot plegat, per 
generar un entorn solemne, que pugui escometre les funcions d’Àgora. 

Pressupost: 162.000 €

Elevació a àgora d’un buit urbà

amb música en directe

Mercat de comerç local

espai verd i amable

El verd acota la plaça, indicant els dos perímetres. Alhora es direccionen les 
circulacions cap a l’exterior de la plaça, generant un espai diàfan i lliure, capaç 
d’assolir activitats diverses.
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ESPAI DIÀFAN  i cultural

L’espai plaça permet i potencia l’ús divers: mercat, concerts, projeccions i 
art escènic, entre d’altres. Un espai versàtil capaç d’adaptar-se a les necessitats 
canviants dels ciutadans.

il.luminacio

Perfils LED’s lineals sobre les costelles dels tensors il·luminen la superfície vegetal 
de forma difosa.
Les plaques fotovoltaiques proveeixen el sistema lumínic autosuficient.
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l l u m v e r d a !

Posar en valor l'essència històrica
creant una nova pell que evoqui i
materialitzi la condició de buit urbà.

Estratègies i criteris d'intervenció

Potenciar la permeabilitat de la
planta baixa creant obertures als
locals adjacents.

Segona pell amb obertures que
millorin la qualitat dels habitatges i
les condicions d'habitabilitat.

La placeta de la Rosa esdevé un espai públic aparentment
provisional sorgit d'un enderroc fortuït que desdibuixa una trama
urbana històrica molt consolidada i que despulla les mitgeres
dels edificis adjacents, ara convertides en noves façanes. No
obstant, la plaça es situa en una trama medieval on s'evidencia
la necessitat de llum natural i verdor en observar la reiterada
aparició de jardins domèstics improvisats als balcons dels veïns
i veïnes del barri.

ESTRATÈGIES I CRITERIS DE PROJECTE
.

POSAR EN VALOR LA IDENTITAT HISTÒRICA materialitzant la
nova envoltant amb un llenguatge arquitectònic singular que
evidenciï la condició de buit i absència urbana. S'escull l'acer
corten com a material, sofert, durable, de caràcter permanent i
de baix manteniment.
.

INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN reinterpretant els jardins verticals
espontanis del barri, transformant-los en l'element definidor de la
nova pell, alhora que es dóna resposta a les necessitats veïnals.
.

DINAMITZAR LA PLAÇA creant obertures en planta baixa,
afavorint noves relacions i fluxos urbans entre els diferents
espais públics.
.

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA i les condicions d'habitabilitat
dels veïns i veïnes, oferint obertures a les noves façanes i
aportant un valor afegit a la intervenció sense restar-li qualitat
paisatgística.
.

SOSTENIBILITAT I CONFORT AMBIENTAL usant estratègies
passives per millorar la qualitat ambiental i reduir la demanda
energètica.
.

POTENCIAR LA IMPLICACIÓ VEÏNAL
en la definició del paisatge urbà.

Concurs d'interpretació sobre parets mitgeres
D'on venim?

Context històric
ESCALA 1:20.000

Interpretar de l'entorn

POU DE LLUM
Es potencia la reflexió de
la llum natural en la nova
superfície blanca, aportant
més lluminositat a la plaça

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Implicació veïnal en la
definició del paisatge urbà.

PERMEABILITAT
Obrir els locals en
planta baixa, per
reactivar l'espai
públic

PROPOSTA PLANTA BAIXA

Permeabilitzar la planta
baixa per reactivar la Plaça i
establir noves relacions
urbanes

Escala 1:250 Encintat perimetral d'acer
corten, reconeixedor de
l'antiga trama urbana

Nous recorreguts urbans

PROPOSTA PLANTES PIS

Aportar llum natural i verd als
habitatges, millorant la qualitat de
vida dels veïns i veïnes alhora que es
corregeixen les mancances
d'habitabilitat i salubritat.

L'ABSTRACCIÓ DEL BUIT
IDENTITAT I HISTÒRIA

POU DE LLUM VERDA;
INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN

MILLORES SOCIALS I
QUALITAT DE VIDA

Reinterpretar el jardí vertical com a
resposta a les necessitats veïnals i
potenciar conductes sostenibles.

Carrers estrets i foscos
Necessitat de verd

Potenciar l'entrada de llum
i emfatitzar el verd urbà

VALORACIÓ ECONÒMICA / PEM

Actuació en mitgeres 152.000 €
Urbanització (150 m²)   22.500 €

PRESSUPOST TOTAL 174.500 €

Els arbres i un gran escocell fan
de ròtula de l'espai públic. La seva
ubicació afavoreix les referències
visuals entre els diferents espais
verds.

JARDINS VERTICALS
L'aparició d'aquest tret paisatgístic
quotidià i espontani evidencia la
necessiat de verd dels veïns.

POUS DE LLUM NATURAL
L'esponjament esdevé una
oportunitat per donar lluminositat
en un barri fosc.

LA PETJADA HISTÒRICA
El reconeixement del buit urbà en
una trama consolidada determina
la formalització del projecte

LES PLACES DE LA DEMOCRÀCIA
Amb el renaixement de la democràcia i amb el
preludi de les Olimpíades del 92, Ciutat Vella va
patir un procés de buidatge i esponjament de la
densa trama original, transformant els buits en
nous espais públics. Aquest fet va comportar la
reaparició de nous fronts de façana que fins
llavors havien restat ocults.
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ESTRATÈGIES PASSIVES
PER AL CONFORT AMBIENTAL

I LA SOSTENIBILITAT

32 4

VENTILACIÓ
CREUADA

FILTRE VEGETAL
Filtre climàtic que afavoreix
les qualitats climàtiques

SISTEMA SATE
Aïllament tèrmic de
la nova façana, amb
acabat pintat blanc

MATERIALS
SOFERTS
Ús de materials
resistents i de baix
manteniment
(corten)

LA BASTIDA
Estructura metàl·lica
lleugera amb mallat d'acer
que afavoreix l'emparrat
de la vegetació, la
transparència i una fàcil i
econòmica execució.

NOVES
OBERTURES
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VISUALS A
LA PLAÇA

FLEXIBILITAT D'USOS
L'entramat possibilita
el muntatge d'un espai
de projeccions, així
com altres elements
artístics

Relacions
visuals entre
verds
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Buit en la trama
urbana històrica

CREAR ACTIVITAT EN
PLANTA BAIXA

Façana sud
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