9. El mur de Can Peguera

ACTIVANT EL MUR

Intro.
El barri de les cases barates de Can Peguera té un mur de contenció, resultat d’una urbanització poc adaptada
al context físic, que el separa del parc del Turó de la Peira. El mur és una barrera, un tall que separa dues realitats
oposades i complementaries. Un racó amb potencialitats per descobrir.
El mur.
Final del barri. Frontera cap al parc del Turó. Teló de fons.
Concentració d’equipaments entre barri i parc. Problemes d’accessibilitat. Permeabilitat puntual escassa, poc visible
i amb problemes d’accessibilitat.
El barri.
Conjunt homogeni d’habitatge de baixa densitat. Possibilitat de viure al carrer com un gran espai comunitari, ara
ocupat pels cotxes. Pocs espais públics i de petita dimensió. Pocs serveis i locals comercials, tots als seus límits.
Parc molt proper però poc accessible.

Proposem un element de connexió potent que alhora generi activitat i usos diversos
donant una nova centralitat al mur. Convertir un “darrere” en un “davant”. Comunicació i activitat en un sol element.
Connector.
Un espai híbrid entre graderia i plaça que permeti una comunicació diàfana amb el
parc alhora que permeti generar múltiples usos.
Enderroc parcial del mur i terraplenat per a obtenir eixamplament al final del carrer
XXX a mode de plaça i pla inclinat força ample de connexió física entre el nivell del
barri i el nivell del parc.
Activador.
L’espai públic obtingut té dos àmbits que es retroalimenten com a possibilitadors
d’activitat. Plaça al final del carrer i rampa-graderia que puja fins al parc. La seva
amplada possibilita caràcter de centre, punt d’atracció.
La seva configuració física permet múltiples usos i apropiacions per part dels veïns:
espai d’estada; prendre el sol estirat a les graderies; platja urbana muntant una piscineta de plàstic; mirador des de la part alta, per sobre d les cases; concerts, teatre,
cinema a la fresca; debats i reunions de veïns, etc...
La reobertura de la porta tapiada al refugi possibilita recolzament físic a les activitats.
Magatzem, connexió elèctrica per escenari, bar (barra desmuntable), punt d’aigua,
etc...
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