
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. 
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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.


