
.Ós
"'1



UN NOU
PAISATGE
Al CENTRE
DE lA CIUTAT

...

.,

Era el 4 de desembre de 2000 quan el Pie
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
aprovava per unanimitat el conveni de
col-laboració urbanística per al desenvolu-
pament de I'Espai Pirelli. Unes setmanes
més tard, I'empresa Pirelli Cables y
Sistemas, SA i Garraf Mediterránia, SA .
arribaven a un acord per a la compra-
venda deis terrenys de la fabrica. Al cap
d'uns mesos es convocava un concurs d'i-

, dees per tal de contractar els quatre
equips, d'arquitectes que serien els enca-
rregats de formular diverses propostes
urbanístiques per a I'espai.

l

Finalment eren escollits els equlps
Busquets i Tusquets, MBM Arquitectes,
David Chipperfield Architects i
Artigues&Sanabria, lIuís Cantallops i
Taller Tres d'entre un total de 25 candida-
tures que es van presentar al concurs
internacional d'idees. El mes de novern-

. '" bre aquests arquitectes van presentar les
seves maquetes i projectes a la clutadania
de Vilanova i la Geltrú, fins que, el passat
20 de novembre el jurat selecclonava les
rnlllors idees presentades que serviran per
redactar el Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) de l'Espai Pirelli .
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él projecte presentat per I'equip d'arquitectes Busquets&Tusquets va ser, final-
ment, el que el jurat va escollir com a guanyador del concurs per constituir un
marc válid de referencia pels seus valors globals com a proposta, la seva adap-

tabilitat a una figura urbanística, com és el PERI, i la capacitat d'incorporar idees
d'altres propostes.

La creació d'un gran parc central i la ubicació de la zona comercial i d'oci a prop de
la via del tren van ser els trets diferencials que van fer que el jurats es decantés vers
el projecte guanyador. Tot i així, es van seleccionar un total de deu idees (treballa-
des pels diversos equips d'arquitectes) que es prendran en consideració en el seu
desenvolupament del futur PERI. '

---------------------------'.'----------------------.------------------------ .•.------------------ ..----------------------------------------------..,-----_.

1. Rambla
Procurar mantenir la continuitat deis usos cívícs a
la rambla de la Pau.
Possibilitat de penetracions des de la rambla en
plantes baixes d'usos actius que permetin la con-
tinuitat del cornerc urba.

3. Carrer de Ferrer i Vidal.
Proposta d'illa de vianants del carrer de Ferrer i
Vidal amb un tractament d'accés a l'Espai, signifi-
cat i ben resolt.

Aquestes idees han estat reflectides en el projecte
deis equips, Artigues&Sanabria&Taller3, David
Chipperfield Architects i MBM Arquitectes.

Aquestes idees han estat reflectides en el projecte
deis equips, Artigues&Sanabria&Taller3 i
Busquets&Tusquets.

2. Placa de Mar
Es valora la proposta d'una placa "mediterránia"
a la zona més propera al passeig Marítim, porti-
cada, amb cornerc i restauració.

4. Bulevard de lIuís Companys
Importancia del carácter verd del bulevard amb
diáleq amb la baixa densitat de Ribes Roges.

Aquesta idea ha estat reflectida en el projecte de
I'equip MBM Arquitectes.

..
Aquesta idea, que ha estat recollida per la globa- 5. Manteniment de la memoria histórica
litat deis equips, és especialment ben tractada en Recuperació d'algun espai industrial per tal de lIi-
la proposta d' Artigues&Sanabria&Taller3. gar-ho a usos d'equiparnent. ;/;;-~;-v;;:;
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Aquestes idees han estat reflectides en
el . projectedels equips, Artigues
&:Sanabria&:Taller3 i Busquets
&:Tusquets.

6. Els usos actius
(comerc i restauració)
Cal compatibilitat i riquesa de tres
tipus:
- el comer~ urbá sequint I'eix de la
rambla i penetracions.
- el comete i la restauració a.l'área de
mar) a la placa mediterránia.
- el' comer~ lligat al IIeure. Gestió
comuna. Ubicació próxima a la via del
tren, atesa la seva situació estrateqica
en I'estructura de rá ciutat, així com
per evitar que el tránsit generat (cine-
mes, IIeure ... ) no envaeixi l'Espai resi-
dencial i la zona de mar.

- Hotels. Hotel urbá, el més propera la
rambla i a la 'zona central tradicional.

- Hotel de mar, el proper a la platja i
accés directe al port ia la platja.

Aquestes idees són recollides parcial-
ment per la globalitat deis. equips.
Respecte al lleure i usos IIigats al

. mateix, destaca la proposta de I'equip
Busquetsés Tusquets.: Respecte als
hotels, aquestes solucioñs estan reflec-
tides a les propostes de MBM i
Artigues&: Sanabria &:Taller 3.

'.
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7. Pare
Manteniment de la idea d'un parc cen-
tral, com a element 'de centralitat urba-
na i connectivitat amb el parc Gurná.

Aquesta idea ha estat I'eix central en el
treball de Busquets&:Tusquets.

8. Distribució d'habitatges
Repartiment i reequilibri de la .distribu-
ció deis habitatges per evitar zones de
máxima concentració. Barreja de tipo-
logies per donar la máxima flexibilitat
al programa i adequar-Io als diferents
segments de població.

És molt significativa la interpretació
realittada en aquest sentit per
Artigues&:Sanabria&:Taller3 i MBM
Arquitectes.

9. Aparcaments i circulació
Aparcament en concessió IIigat a les
concentracions d'usos actius i a I'equi-
pament, minorant la probabilitat del
collapse de tránsit pel seu efecte dis-
suassori.
L'aparcament d'ús públic de concessió
no s'ubicará sota cap equipament
públic.
Alhora, en el PERI, caldrá aprofundir
I'estudi de la circulació viária.

Aquestes idees han estat recollides per
la globalitat deis equips.

10. Criteris de sostenibilitat
El PERI ha de recollir les diferents pro-
postes deis equips per tal d'assegurar
la sostenibilitat, tant en I'edificació
com en el tractament de la urbanitza-
ció.
Recorreguts per a vianants. Permetre
la continuttat de recorrequts per a via-
nants i bicicletes.

Aquestes idees han estat reflectides en
el projecte del equip
Artigues&:Sanabria&:Taller3. En relació
als recorreguts del vianants, la idea ha
estat suggerida en la totalitat deis tre-
balls.

Amb totes les oriéntacions adquirides,
Garraf Mediterránia cornenca ara a
redactar el PERI de l'Espai Pirelli, amb
la voluntat de presentar-lo el mes de
rnarc de 2002.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ha volgut que aquest projecte anés
acompanyat d'un important procés de
debat i de participació ciutadana. Es
calcula que a finals de I'any vinent es
podran cornencar a veure les obres de
la primera fase a la zona que ocupa la
fabrica Pirelli. Paral-lelarnent, pero,
caldrá que es compleixin els terminis
en el seu trasllat al sector industrial la
Masia d'en Notari.



el reportatge: id ( t' , !i e 'pai

DE CADA UN DElS PROJECTES PRESENTATS
ARTIGUES I SANABRIA

, .

LLUIS CANTALLOPS- TALLER TRES _

1.- PROJECTAR UN CENTRE
ECONOMIC - COMERCIAL - ADMI-
NISTRATIU COM A CONTRAPUNT
DE L'EXISTENT AL CENTRE HISTORIC
(PLA~A DE LA VILA - RAMBLA PRIN-
CIPAL)

prácticarnent en la seva totalitat és
residencial i sois existeixen alguns
.comen;os i entitats bancaries al c. de la
Llibertat, c. del Gas i rbla. de la Pau,
situats al barri de Mar.

baix a mar per tal de reservar al rnáxirn
el front marítim per als vianants.

Avui aquest aspe<¡te és molt més greui
evident a la zona de Ribes Roges, que

És en aquest nou espai on també s'han
de resoldre les mancances d'aparca-
ment que existeixen en tota la zona· de

2.- VERTEBRAR L'ESPAI A TRAVÉS DE
L'EIX PRINCIPAL NORD-SUD:
LA RAMBLA PIRELLI

Históricament, el barri de Mar ha estat
mancat deis equipaments básics de
funcionarrient quotidia essent neces-
sari pujar a la vila per tal d'assolir tot
un seguit de trárnits, salvant la barrera
física provocada per la traca del ferro-
carril.

Així dones, la posició de l'Espai Pirelli
dins la ciutat, a cavall entre Ribes
Roges i el barri de Mar, pot resoldre
aquesta rnancanca, complementant
I'eixample historie i creant una área de.
nova centralitat: un espai dinarnitza-
doro

La rambla Pirelli es converteix en el vial
principal d'accés a l'Espai Pirelli, divi-
dint-lo en dues rnacro-illes rectangu-
lars de proporció aproximadament 2:1
en sentit vertical, sois travessat per un
vial rodat alternatiu a la distribució pel
passeig Marítim.

Les rambles de la Pau, de joan B. Pirelli

. .----f--------------------------------------------------.---------------.---------------------------------------------.---------.-.---.----------------------.---.---.-.------.---.-
,')
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i de Lluís Companys, que delimiten
aquestes dues illes, hauran de 'ten ir
unes facanes torea cdntínues a partir
de les quals es penetrara horitzontal-
ment a l'Espai Pirelli.

Les duesmacro-illes tenen en la seva
part sud, un seguit d'edificacions for-
mant una' franja consolidada que
impedeix una comunicació més franca
amb el front marítimo La solució deis
darreres d'aquestes edificacions així
com la seva integració en el nou barri,
esdevindrá un deis punts més sensibles
a tractar en el desenvolupament del
projecte. També caldria establir un
possible conveni amb la propietat del
solar veí, situat a la rbla, de Lluís
Companys, addicionant-Io a l'operació
per tal d'aconsequir una entitat global
més torta. En definitiva, projectar un
espai inteqrador,

3.- POTENCIAR LA CAPACITAT DE
FER UNA ,ZONA PARCIAL PER ALS
VIANANTS DEL PASSEIG MARíTIM,
CREANT UN VIAL ALTERNATIU DE
DISTRIBUCIÓ A' TRAVÉS DE L'ESPAI
PIRELLI, QUE UNEIXI EL BARRI DE
MAR (RONDA D'EUROPA) I RIBES
ROGES.

És important crear un vial alternatiu de
distribució horitzontal a partir de la
ronda d'Europa, per tal d'alliberar el
passeig Maritim del transit rodat i
desenvolupar la possibilitat de fer una
zona de vianants en la part correspo-
nent al Port de Vilanova. Aquest vial
tindrá una notable importancia en la
configuració de l'Espai Pirelli per esde-
venir el vial de distribució urbana més
imporfant que el travessará en sentit
est-oest. Aquest vial creuará amb la
rbla. Pirelli, provocant un punt impor-
tant de tensió acotant la franja -de
terreny entre la via del ferrocarril i la
resta del solar. És per aquestes caracte-
rístiques que aquest vial ha de tenir
una forma diferenciada de la resta.

Cal potenciar' el concepte de porta
d'entrada a l'Espai Pirelli just en í'árnblt

. on. es creuen els dos vials importants
que el fravessen. És aquí on es pot ubi-
car un edifici de gran alcada com él

referent visual en la perspectiva de la
rambla Pirelli, així com des de qualse-
vol purit ,del front marítimo La visió
lIunyana des del mar és molt impor-
tant en una ciutat amb tradició mari-
nera com és Vi'lañova i la Geltrú. És per

aixó que aquest edific: en alcada amb
carácter singular restaria en la memo-
ria popular com aquelles fites visuals
utilitzades pels pescadors' a I'hora de
trobar els calats.

Projectar recor'reguts per a vianants
juxtaposant-Ios a la circulació rodada,
concatenant un sequit de places,
intentant travessar amb una zona per a
vianahts la barrera formada per les
cases, tant del pg. del Carme com del
pg. Marítim per tal d'unir I'ESPAIamb
el front marítim, solucionant els darre-
res deis edificis actuals situats en el
perímetre de I'actuació.

L'espai públic on se situa aquest edifici
podria esdevenir un centre administra-
tiu i comercial, complementant altres
espais públics lIigats a les zones resi--
dencials. El recorregut nord-sud de la
rbla. Pirelli accentuaria la importancia
del Iloc donat que la seva visió estaría
caracteritzada per la perspectiva torea-
da (de baix a dalt) d'aquest conjunt
arquitectónic que es produirá en la sor-
tidadel pas sota la· via: un espai
ernblemátic.

4.-' POTENCIAR LA CONTlNU'ITAT
DEL PARC TRANSVERSAL PROVO-
CAT PEL SOTERRAMENT DE LA VIA
DEL FERROCARRIL, UNINT-LO AMB
LA RAMBLA DE LA PAU.

El parc transversal és un element
important per al desenvolupament de
la ciutat, ja que significa unir amb una
zona de vianants l'eixample historie
amb la nova ciutat que es desenvolu-
para a I'Oest. Al mateix temps, signifi-
ca un espai a coixí entre la via del
ferrocarril i les noves edificacions.

En aquest parc es pot situar algun tipus
d'equipament lúdlc esportiu relacionat
amb I'element aigua, possiblement un
centre d'aigües i esdevenir un espai de
lIeure.

És especialment important la connexió
'd'aquest parc transversal amb la rbla.
de la Pau, I'eix de vianantsque uneix '
el front marítim amb I'eixample histo-
rie.

S.- REALlTZAR UNA PART IMPOR-
TANT DE ClUTAT, RETROBANT EL
CONCEPTE DE CIUTAT'
MEDlTERRÁNIA. '

És important no realitzar un projecte
5015 amb els parámetres d'una ordena-
ció en volumetria específica. 5'ha de
projectar aquesta part de la ciutat pen-
sant en la vida deis ciutadans, en el
clima mediterrani, en sensacions, en
recorreguts, en espais tancats i oberts,
en visions fugades, en el traspás inte-
rior-exterior, en espais controlats, ete.
Un espai de relació .

Convertir en zona de vianants el e. de
Ferrer i Vidal per' tal de potenciar els
petits restaurants existents, que han
anat sorgint de manera espontánia i
que provoquen un paisatge urbá dife-
renciador creat per la nova utilització
d'antics habitatges de pescadors.
D'aquesta manera es creen recorreguts
per a vianants que travessen l'Espai

'. Pirelli en totes direcdons provocant
que aquest esdevingui obert a tots els
ciutadans de Vilanova i la Geltrú.

És I'oportunitat de realitzar una part
important de la ciutat basant-nos en

, rnetodes utilitzats per la teoria de la
sostenibilitat. Orientant i dimensionant
la profunditat i l'alcadadels edificis per
aprofitar I'assolellament, creant siste-
mes de ventilació creúada i millorant
l'aillarnent termic i acústie. lncorporant
en les edificacions sistemes de captació
solar térmica per a la producció d'ai-
gua talenta sanitaria i fotovoltaica per
a la producció d'electricitat. Utilitzant
en la construcció el máxim possible de
materials amb etiqueta ecolóqica i
amb millor comportament enerqetic
i/o ambiental. Urbanitzant amb xarxes
separades declavegueram, aprofitant
les aigües grises i les aigües pluvials per
al rec de jardins. Soterrant les infraes-
tructures de distribució general
(aigua, electricitat, gas, fibra óptica ... ),
i els elements de recollida d'escombra-
ries (orqánica, inorqáníca, paper, vid re,
lIaunes ... ) per al de poder gaudir ple-
nament d'aquest nou paisatge urba.

•• - - - - -- -_.- - - ,-- -- --- -- - - - - -- -- - - --- -- - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - --- ---- -- --7 - - - ---- - - - - - -- ~--- - - - - -- - - _.:.- - - -- - -- - -- -- - - - - - - ~'- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - -- --:- - -- - - - -.-- -- - --- - - ---
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1.- DEí:É.NCLAVAMENT INDUSTRIAL
A LA CIUTAT CENTRAL

El fet de poder transformar un espai
industrial d'll hectarees en el cor
d'una ciutat és un repte de gran

. intereso La 'proposta tracta de passar de'
'I'enclavament tancat introvertit a un
espai central de naturalesa residencial,
cívica i oberta. Per aconseguir-ho, la
nostra proposta explora com a rneca-
n ismes de projecte:
- la correcta selecció del "gra" de la
transformació
I'ajustada composició deis espais
públics i de les morfologies urbanes.

L'estudi de la forma urbanística de
Vilanova' i la Geltrú ens explica de la
importancia de les traces verticals: de
I'aigua - els torrents - i de I'accés ai lito-
ral -'els camins - i de la gran eficiencia
de l'extensió en eixample - a partir de
l'Eixample Gurná. Hi ha una forta
constancia en I~ continuitat del tracat i
en les dlmenslorrs' i de les illes. Hi ha ,

dues fortes excepcions: I'enclavament
Pirelli i el tracat delferrocarril.

La proposta busca definir una nova
peca en la ciutat central, que tíndrá la
lóqica de composició urbanística que
demana el nostre temps, pero que
creiern pot tenir unes arrels en les for-
mes úrbanes estructurals de Vilanova i
la Geltrú.

Per aixó sembla essencial la correcta
definició del "qra" a partir del qual el
projecte s'organitza i de l'acceptació
del tracatsprincipals de les tres ram-
bles que rebran nous impulsos des de
l'espai Pirelli.

2.~ ESTRUCTURA URBANA. ELS
CARRERS I LES CONNEXIONS URBA-
NES

L'organització principal del tracat deis
carrers es pren del Pla General, doncs
s'haestudiati sembla molt loqica. En
cánvi es proposa reduir un nivell la

, I

jerarquia de carrers, doncs, si bé és
necessari donar un bon accés al centre
de la ciutat, hom no creu convenient
que I'esquema pugui ser Ilegit com de
"travessar" la ciutat.

D'acord amb aquests principiss'ha fet
una' simulació de funcionament inclo-
ent els accessos als aparcaments i les,
connexions cap a Ribes Roges, el barri
de mar i el centre de, Vilanova per
damunt del ferrocarril. La secció pro-
posada pel c. de l'Áncora i de Conxita
Soler pren la forma d'avinguda amb
voreres arbrades. d'arnplarla variable
que s'ajusta a les diferentsmorfologies
i usos.

Tanmateix es comp,ta que per les tres
rambles passa el tren per sota i s'intro-
dúeixen dos elements en aquest
encreuament:

a).- La Rambla Pirelli es perllonqa per
no creuar-se amb el c. de I'Áncora i
deixar una continúitat d'ús de vianants
en el parc central.
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b).- Es dissenya una connexió d'ús de.
vianants superior entre el parc Cuma i
Ferran i el nou parc central, aprofitant
les noves terrasses que es creen en el
nou centre cívic i que obren les pers-
pectives cap al mar i la muntanya, ofe-
rint unes vist~s semblants a les que
avui dóna el pont de la Pirelli. S'hi
accede ix amb ascensors i escales
rnecaniques i una gran escalinata enfa-
rinada connecta amb el parc central.

Hom ha valorat la hipótesi que si un
. dia el tren passa soterrar, aquell espai
es converteix amb un gran bulevard i
les activitats de les plantes baixes s'o-
briran cap al Nord. Les rambles passa-
ríen a nivell pero la connexió d'ús de
vlanants elevada té sentit com accés al
mirador i a les activitats lúdiques que
s'hi disposen.

3.-0RDENAMENT DE L'ESPAI PÚBLlC
I ELS EQUIPAMENTS

El fet que el programa del projecte
consolida un 65 % del sol dedicat a
usos públics (equipament i zones ver-
des), la correcta ordenació d'aquests
elements resulta fonamental.

El projecte distribueix les árees públi-
ques a partir d'un parc central de
forma que pugui rnillorar la .condició
de I'habitatge a construir, pero també
sigui capac de requalificar els barris
existents que trobaran un nou espai de
referencia del sector Sud de Vilanova i
la Geltrú, entre el ferrocarril i el Port.

Dins el parc es plantegen dos equipa-
ments:

a) Un de nivell regional, com pot ser
l'Auditori i Centre de Reunions amb
aparcament soterrat en concessió,
situat amb accés a la rbla. de la Pau,

b) Un altre equipament al costat de la
rbla, de Salvador Sama reciclant l'edifi-
ci de Calderes de I'antiga Pirelli. Es'
tracta d'un edifici d'interessant volu-
metria i estructura interna que.perrnet
un reús fácil com a equipament cívic
d'ús cultural.

El terra del gran parc és ondulat i es
converteixjen perqola davant la rbla.
de la Pau per observar el front rnarítlm.
Cap al nord, des del pare un accés d'ús
de vianants cap a les terrasses deis res-•

taurants permet donar una continurtat
cap al parc Cuma i cap a la resta de la
ciutat

Per sota del c. de Conxita Soler I'espai
obert s'organitza en forma de dues
places idos jardins. Aquests elements
estant interconnectats entre ells i
també amb el parc central.

La transició entre les esquenes del pq.
Marítim i els sectors de les fases I i II es
resol amb jardins d'ús públic. Aquests
petits "pulrnons" al costat de Pirelli
poden fer que algunes activitats del
pg. Marítirn s'adrecin a aquest espai.
Hom pot buscar formes de fer perme-
able per als vianants la connexió entre
arnbdós espais.

4.- LES MORFOLOGIES URBANES

La proposta s'organitza a partir de
diferents morfologies urbanes de
'manera que les parts del projecte tin-
guin una coherencia especíñca i per-
metin oferir espais urbans i sistemes
tipoloqics diversos.

A1.- Conjunt inteqrat de funcions
entre les rambles de la Pau i Pirelli.
Concentra una gran part del cornerc i
del 11eure, així com I'hotel urbá i un
grup d'apartaments. L'aparcament pot
tenir una gestió unitaria Iligada al 'sub-
centre.
Es tracta d'un petit centre de vida cívi-
ca i comercial lnteqrat, que ha de tenir
la capacitat de dinamitzar el sistema de
serveis existents a la vila i crear un punt
d'atracció a nivell de l'árnbit d'influen-
cia de Vilanova i la Celtrú,

A2,- Conjunt d'illes residencials, entre
el conjunt abans esmentat i la rambla.'
de Lluís Companys.
Es compon de les unitats semblants
amb un programa funcional mixt d'ha-
bitatge i oficines. Es desplega una
banda edificada seguint les traces del
teixit de I'eixample, que deixa un espai
enjardinat que és gestionat per la
comunitat

B,- Crup de viles residencials. Al costat
ponent del parc central es proposa un
conjunt d'onze viles d'uns 20 per 20
metres amb alcades variables, que
agrupa entre 16 i 30 habitatges cadas-
cuna, S'orqanitzen al voltant d'un gran
jardí que esta desplacatentre el parc

central i l'extensió de la rbla, de Lluís
Cornpanys,

C.> Illes residencials mixtes obertes
amb les places i jardins,
En el sector sud del c. de Conxita
Soler, la proposta opta per definir les
illes de geometria variable que s'ajus-
tin al teixit urbá existent tot adaptant
el ritme deis carrers de I'eixample.

La forma urbana es defineix amb
coherencia amb I'espai públic i trae-

, tant de maximitzaf la relació entre les
,parts 'del projecte. En aquest sentit, un
exemple n'és el projecte d'obertura
d'ús de vianants cap al c. de Ferrer i
Vidal -antic camí xk-, des del jardí pro-
posat en la part inferior de la Fase 1.
Dos petits edificis, de planta baixa més
tres, creen una porta d'ús de vianants
cap a I'espai Pirelli des del pg. Maritirn.

5.- ELS ESPAIS URBANS I LES FASES
D'EXECUCIÓ

Si bé s'han descrit els grans espais
verds públics, la pro posta compta
també amb la necessitat de caracterit-
zar adequadament els diferents espais
urbans també col-Iectius i prívats.

Hom diria que a part deis principis
compositius descrits l'exlt de la pro-
posta en la seva aplicació pot raure en
el torrecte desplegament deis edificis '
amb els espais interns i externs alsque

, estan vinculats, És així com podem
aconseguir autentiques "peces urba-
nes",

Per aixo la successió de fases executi-
ves pot resultar fácilrnent adaptable als
ritmes que fixi la promoció i I'adminis-
tració municipal. Si bé no és possible
definir els temps precisos del projecte,
sí es pot garantir que cada fase aporta
a la ciutat uns edificis, pero sobretot
uns espais urbans que s'encadenen
fins produir I'esquema global. Per aixó
es proposa un model de de-construc-
ció de la rndústr¡a i de construcció deis
espais. En aquest procés, algunes
peces del vell establiment es poden
reciclar com els equipaments esmen-
tats, pero d'altres els trobem i els rein-.
corporem: per exemple, esplendides
lIambordes, ' algunes peces
metal-liques, fent que la memoria ens
recolzi amb fets ,immaterials, pero
també alguns serien rnaterlals,
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El desarrollo del Espacio Pirelli ofrece a la ciudad
de Vilanova una extraordinaria oportunidad. 'El

_ Espacio Pirelli, se encuentra en una situación cen-
tral, entre la ciudad y el mar. Esta nueva parte de
la ciudad no será una expansión de lo existente,
sino más bien un complemento.

Por esta razón, creemos que el criterio determi-
nante para el desarrollo de esta área concierne a
la formulación de espacios públicos. Mientras que
una expansión de la ciudad podría dar prioridad
a otras consideraciones (especialmente al flujo de
tránsito) sostenemos que esta importante parte
de la ciudad debe desarrollar la sintaxis del espa-
cio existente.

Es fundamental en nuestra propuesta la creación
de calles angostas (de 7,5m) peatonales o de
tránsito 'de coches de dirección única. Estas calles
refuerzan las cualidades sensitivas -peatonales de.
¡a~ áreas existentes. La estructura de calles estre-
char se apoya en dos factores, en primer lugar, la
edificación para viviendas de media altura (de 3 a

')
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4 plantas) y la provisión de generosos jardines
semi-públicos generados dentro de cada manza-
na. La tipología de viviendas en manzana, con
frente y acceso a calle y patios semi-públicos difie-
re de soluciones adoptadas frecuentemente en
"espacios verdes abiertos". Creemos que con este
tipo de ubicación central, es necesario un tipo de
espacio abierto más claro, evitando la ambigüe-
dad de los espacios públicos pobremente definí- .
dos.

La propuesta busca "densidad visual" creando
calles y plazas más amables para los peatones, la
creación de patios y jardines amplios y a su vez,
espacios públicos claramente definidos.
Consideramos que el área de desarrollo será un
barrio coherente, tanto en su propio centro como
en su integración con las áreas que le rodean.

La matriz básica de manzanas surge del patrón ya
definido por las calles del entorno. Cuando los edi-
ficios existentes se asocian a nuestra matriz, sus
jardines y patios son incluidos al nuevo sistema.



Los patios y jardines internos son semi~
públicos, abiertos a las calles que le
rodean, y son visibles desde aparta-
mentos y dúplex. Los apartamentos en
planta baja poseen una zona ajardina-
da privada (4m de" profundidad) alre-

, dedor de los límites de los patios inte-
riores, mientras que los niveles supe-
riores poseen balcones y terrazas. Se
prevé que las habitaciones tendrán
sendas v,isuales a los patios interiores.

Una gran plaza con eje Este/Oeste con-
forma el centro del proyecto. Esta
plaza representa el espacio social prin-
cipal. Está delimitado al Norte por un
bloque de viviendas "serpenteante"
con una altura de 6 a 10 pisos. La base
de este bloque está formada por una
columnata con comercios, bares, cafés
y restaurantes. La plaza se pavimenta
en piedra con un dibujo marcadamen-
te lineal. Entrelazadas a este patrón se
encuentran áreas con árboles, arbus-
tos, pérgolas, kioscos y zonas de jue-
gos para los niños. De esta manera, la
plaza, a la vez que cívica en sus pro-
piedades, es familiar en sus activida-
des, desarrollando un importante
papel como centro del barrio tanto
para los habitantes del distrito como
para los ciudadanos de Vilanova.

Mientras la geometría básica y el siste-
ma de desarrollo se conforman alrede-
dor de la plaza central y el sistema de
patios centrales, los límites del proyec-
to han sido fundamentales en la gene-
ración del concepto de la propuesta.
Los límites más distantes son diferentes
y demandan otras respuestas.

En cada caso, la solución de proyecto
se particulariza y responde a las condi-
ciones de cada uno de los bordes. La
parte Sur del proyecto está aislada de
la Rambla de la Pau por medio de los
edificios existentes. Por ello resulta
esencial para la conexión del proyecto
el acceso mediante la calle central
principal, es decir, la Rambla Pirelli,
Hacia el Este hemos intentado mante-
ner la densidad de las calles peatona-
les, mientras que el lado Oeste se man-
tiene más permeable al tránsito. El
borde más complejo se encuentra al
Norte. Aunque existe la posibilidad de
remover o de enterrar las vías del ferro-
carril, hemos mantenido la matriz que
plantean [as calles aceptando la barre-
ra que suponen las vías férreas.

El flujo de trán'sito es, e'n general, posi-

ble dentro del proyecto. En aquellas
calles secundarias lo es en un solo sen-
tido. Existen tres vías principales de
tránsito, una Norte/Sur y dos
Este/Oeste. El sistema de tránsito se
plantea para facilitar la distribución del
mismo dentro del barrio, así como su
integración al sistema preexistente de
la ciudad. Los aparcamientos se prevén
bajo rasante correspondiendo a cada
manzana edificada. La provisión de
aparcamiento público se plantea deba-
jo de las áreas definidas para equipa-
miento; de todos modos, algunas
superficies de aparcamiento se sitúan
alrededor de la plaza principal. Se pro-
veen plazas adicionales. debajo de la
misma.
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dos detalles, elementos de alcantarilla-
dos, bordillos, balizas y mobiliarios
urbanos crearán' la calidad de estas
áreas.

Los árboles se alinearán sobre las calles
principales y serán utilizados para pro-
veer sombra en plazas y plazoletas. Se
propone que se construyan kioscos en
las plazas de mayor dimensión. Se
prestará atención a la iluminación de
los espacios públicos durante la noche,
asegurando un paisaje nocturno de
atmósfera cuidadosamente diseñada,
evitando deslumbramientos indesea-
dos.

La clara estructura del plan urbano
permitirá una vigorosa diversidad de
desarrollo arquitectónico a través del
barrio.

El proyecto se realizará en cuatro dife-
rentes fases. Nuestro plan tiene en
cuenta este proceso desde su layout, la
ubicación de la plaza principal asegura
que las cuatro fases están unificadas
por este espacio público de gran esca-
la. Es la conexión entre las cuatro fases
del desarrollo.

Cada uno de los cuatro cuadrantes del
plan poseen sus propias composicio-
nes en cuanto a espacios abiertos y
funciones. Hemos intentado distribuir
las actividades públicas y comerciales
en cuanto a espacios abiertos y funcio-
nes. Hemos intentado distribuir activi-
dades comerciales y públicas en las
c,uatro fases, teniendo en cuenta el
requisito de no recargar las primeras
fases del proyecto con costos de infra-
estructura.

El carácter del área estará definido por
sus calles, plazas, patios. Deseamos
mantener una clara definición de estos
elementos. El paisajismo será u~ aspec-
to importante de estos espacios abier-
tos.

Es fundamental para el concepto del.
plan que el espacio de recreación y el
privado sea provisto para los habitan-
tes del área dentro de la estructura de
la manzana. Los patios ajardinados
proveerán a los residentes de jardines
privados y terrazas, el área central esta-
rá abierta para todos los residentes y
proveerá áreas de cultivo de plantas y
áreas de juegos para los pequeños.
Estos espacios se prevén corno espa-
cios "suaves" y verdes.

Las plazas que dan a las calles difieren
de los patios interiores de las manza-
nas ya que son espacios con superficies
duras (piedra). Pavimentos con cuida-
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MBM ARQUITECTES:
"ESPAI PIRELLI" VILANOVA I LA GELTRÚ
SET PLACES, UNA PLA<;:AMAJOR lUNA PLATJA VERDA

1. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA

1.1. Recuperar l' espai Pirelli com un nou tros de
la ciutat de Vilanova i la Geltrú, atenentla seva
condició de centralitat i de privilegiada situació al
costat de la rambla, del port i de la platja, i
donant resposta als requeriments i criteris esta-
blerts pel Concurso

Geltrú sigui una área de centralitat que doni vida
ciutadana intensa i activa a I'antic espai Pirelli.

13. Fer que aquest nou tros de Vilanova i la

lA. Establir laconnectivitat viaria més fluida i rica
possible entre aquest nou tros de ciutat i la resta
ae Vilanova.

1.2. Establir el cosit deis teixits urbans que envol-
r ten I'espai Pirelli arnb un nou teixit prou complex

perque sigui coherent amb cada un deis diferents
; . barris vetns.

1.5. Fer que I'espai públic, amb el dornlni d'arees
de vianants quan sigui desitjable, sigui el verte-
brador de I'organitzaéió de tota I'edificació de l'á-
rea.

1.6. Situar adequadament en relació a I'entorn

..., .,......................•......... _ __ , .
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existent i en contacte entre ells, la part
de I'espai públic destinada a parc i els
equipaments públics previsibles de
carácter ernblernátic.

1.7. Preveure I'altre espai d'equipa-
ment (2.000 m2) de marcat carácter
públic, ,reclamat al programa pels
barris marítims, integrat dins del nou
teixit urba.

2.- SOLUClONS DE LA PROPOSTA

2.1. Set places, una placa major i una
platja verda simbolitzen el conjunt de
I'espai públic que actua a la proposta
urbana com a element vertebrador del
nou tros de ciutat.

2.2. La xarxa viária estableix la máxima
connectivitat possible pel propi "espai
Pirelli" i amb la resta de la ciutat, És
una trama ortogonal N/S i E/O.

2.3. La forma del nou tros de ciutat
s'obté amb un teixit urbá compost d'e-
lements de diverses característiques i
dimensions:

Un entramat d'illes quasi tancades de
dimensions coherents amb les del cen-
tre historie i alcades de I'ordre de B+3.
Aquest entramat queda lIigat per una
trama de carrers i set places, amb un
ritme reiteratiu, enriqult- per passos
sota edificis pont i contactes visuals o
físics amb els espais deis interiors d'illa.
Aquesta trama de carrers i places amb
un acurat sistema de paviments i els
accents puntuals d'algunes peces
d'art, donaran ¡¡I conjunt una identitat
Ilegible.

Un punt central d'aquest entramat en
forma de placa major porticada de
70x40 m. situada entre els dos nous
carrers en direcció E/O i tangent a la
Rambla Pirelli. Sera el cor del nou tros
de ciutat, vitalitzat per l'ús comercial
de les plantes baixes i la puntuació
d'un edifici de planta quadrada (20m x
20m) de B+5.

Una successió d'edificis col-lectius en
pinta i al lIarg de I'avinguda de Lluís
Companys. La relació entre aquesta

, edificació en pinta i la successió d'illes
al seu E és un passeig de vianants
estructurat corn un saló a I'aire lIiure.

Un espai públic rnaj.9r, organitzat com
a parc al N del conjunt, al costar de la
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via del tren, com una platja de gespa
que permeti situar a sota els equipa-
ments públics significatius, uns edificis
amb coberta inclinada plantada de
gespa amb facanes vidrades perpendi-
culars al mar, accessibles a través d'uns
espais oberts a peu pla i de la Rambla
Pirelli.

El complex de lIeure familiar (cinemes,
oci, restauració .... ) situat a I'extrem
N.O. de "l'espai".
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Una parcel-Ia d'uns 70 m. x 70 m. com
a límit a lIevant del gran pare destina-
da a I'hotel d'afers i a edifici d'oficines.

Un hotel de lIeure, el més a prop pos-
sible de les platges i el port situat al S.
del saló a I'aire lliure descrit en un deis
punts anteriors, en contacte amb la
Rambla de Lluís Companys i voltat de
jardins.

2.4. Els aparcaments necessaris pel
millor funcionament possible d'aquest
tros de ciutat es resolen a cada un deis
solars deis edificispels seus usuaris i I'a-
parcament públic, sota el· carrer que
enllaca el c. Roger de Flor i el de l' Án-
cora.


