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5.

5.1. Descrição

A. Plaça dels Àngels – Museu d’Art Contemporani de Barcelona

O projecto do MACBA inicia-se em 1986 com a sua atribuição ao atelier Richard Meier & Partners 
Achitects. Da equipa fizeram ainda parte os arquitectos catalães Fernando Ramos Galino, Isabel Bachs 
i Bertran, Antoni Caballero i Mestres e Joan Bosch Sampedro. O financiamento proveio em 50% do 
Ajuntament de Barcelona e na metade restante da Generalitat de Catalunya, sendo por isso de investimento 
completamente público. As obras iniciam-se em 1990 e terminam em 1995. 

O edifício nasce com a reorganização completa do conjunto do antigo convento e Casa de la Caritat que, 
como já foi referido, se encontrava-se bastante degradado tendo sido por isso destruído – opção que 
não foi da responsabilidade do arquitecto mas sim do Ajuntament, já que se pretendia dar melhores 
condições de salubridade aquele sector do bairro. A excepção foi a igreja do convento que ainda hoje 
subsiste como um centro de exposições. O novo edifício vai ser implantado na zona central do sector 
norte do bairro, com fáceis ligações à Avinguda Parallel, à Plaça de la Universitat, à Plaça de Catalunya e à 
Rambla sendo, por isso, um importante ponto de confluência de fluxos de pessoas. Segundo a memória 
do projecto (Meier, 2010: 44) pretendia-se criar um diálogo directo entre o edifício e a envolvente, é por 
essa razão que a organização interior reflecte o “carácter labiríntico” daquele troço de cidade, a entrada 
do museu é transparente e permite conexão com a Plaça de Joan Coromines, localizada a Norte do edifício 
(e que, como supracitado, é também objecto de estudo deste trabalho) e igualmente transparente é toda 
a fachada envidraçada principal do edifício. 

Esta fachada abrir-se-á para uma nova praça – a Plaça dels Àngels26 – que servirá como um grande plano 
de recepção ao museu e permitirá diversos usos de apoio à sua actividade sem, no entanto, deixar de ser 

Fig.46 Plaça dels Àngels na actualidade

26 O nome da praça advém de um pequeno largo existente à entrada da igreja do convento que, com o novo traçado, deixou de 
existir.
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pública. A praça actual de aproximadamente 5000 m2 nasce portanto com o projecto do museu, sendo 
dele integrante desde o início.

Ainda na memória do projecto podemos retirar mais alguma informação acerca da abordagem tida no 
desenho do edifício na relação com o seu meio, e nesse aspecto a praça é um elemento determinante. O 
tratamento da fachada principal procura reflectir a “riqueza daquele contexto” e comunicar directamente 
com o exterior através dos materiais: a pedra cinzenta usada no piso térreo interior é a mesma utilizada no 
exterior, assim como a linguagem simples e depurada dos elementos que configuram ambos os espaços. 
O tratamento exterior do edifício de cor branca contrasta fortemente com as fachadas circundantes 
e justifica-se como Daniel Giralt-Miracle descrevia em 1995 (cit. in Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, 1996) “el museu illumina les façanes dels edificis circumdants i aquests es reflecteixen als murs del 
museu” o que depreende a natureza da transformação que se pretendia que o museu potenciasse. 

Dada a centralidade da localização desta praça naquele bairro, foi necessário dotá-la de novos 
equipamentos de apoio à população como é o caso do posto da rede de bicicletas da cidade, da coluna 
de acesso ao parqueamento subterrâneo e das instalações sanitárias públicas sempre colocados na sua 
periferia, de forma a deixar o centro livre. Esta é uma das características mais marcantes e que ainda 
hoje a distinguem dos espaços públicos projectados em Barcelona na mesma época: a sua amplitude, 
simplicidade, despojo de qualquer mobiliário urbano ou elemento vegetal, assim como o seu aspecto 
resistente e cinzento. A quebra da linearidade do seu desenho acontece apenas na ligação a diferentes 
cotas, o que ocorre com a ligação à entrada do museu que se situa um metro acima do nível da praça, e 
com a conexão a um nível inferior, ao edifício da associação Foment de les Arts i del Desseny (FAD) no lado 
oposto. Ao longo do tempo este espaço foi lugar de concertos, feiras e exposições com bastante afluência 

Fig.47 Planta de inserção do 
MACBA no território

Fig.48 MACBA - Axonometria de 
inserção do museu e nova praça

Fig.49 MACBA - contraste com a 
envolvente
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popular concretizando um dos principais 
objectivos do plano para o sector cultural – 
oferecer à comunidade um grande lugar de 
reunião. Estas mesmas características que 
permitem uma polivalência e adaptabilidade 
de usos daquele espaço, vieram a potenciar 
um uso intensivo que não tivera sido previsto 
– o skateboarding – e este é ainda hoje um 
dos principais motivos do reconhecimento 
internacional da praça. 

A ocupação dos skaters trouxe uma maior 
visibilidade da cidade neste circuito de actividade 
e os sectores turístico e económico locais 
souberam aproveitar este facto. Surge uma nova 
cultura no Raval trazida por estes jovens que vêm 
de todo o mundo para praticar a modalidade 
especificamente neste espaço e muitas lojas da 
especialidade foram sendo instaladas na zona. 
No entanto, o impacto que a sua presença teve 
não é pacífico em todos os sectores. Desde que 
se intensificou esta prática, os vizinhos têm sido 
os principais lesados. Queixam-se não do espaço 
em si, mas dos danos que representam o uso 
intensivo de um espaço que não está preparado 
para ele. O barulho contínuo durante todo o dia, 
o perigo que representa atravessar a praça e os 

danos provocados nos equipamentos foram já 
motivo de petições para tentar minimizar esta 
situação.

A única intervenção feita neste espaço adveio 
de uma tentativa de resolver esta situação, 
quando em 2009 se fizeram obras de urbanismo 
preventivo, de forma a melhorar alguns lugares 
da praça e da sua envolvente, que poderiam 
causar problemas de civismo e convivência, 
assim como se colocaram alguns dispositivos 
para dificultar a prática de skateboarding 
nomeadamente nos degraus e desníveis. No 
entanto, hoje não se encontra nenhum destes 
dispositivos no local e o uso intenso mantém-se 
assim como as queixas da população. Mais uma 
vez, o choque entre os interesses globais e locais 
têm atrasado a resolução destes conflitos – e este 
é o contexto em que se insere a praça em estudo.

Fig.51 Convent dels Àngels em 1906 Fig.50 Praça na inauguração do MACBA em 1995
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B. Plaça Joan Coromines - Centre de Cultura Contemporânea de Barcelona

Esta praça nasce na reorganização espacial deste sector do bairro de que o PERI foi responsável no 
início da década de 1990, sendo de acesso comum ao CCCB, ao MACBA e à Facultat Ramon Llull. Na 
figura ao lado é possível ver que existia um pequeno largo neste local, pertencente ao complexo da Casa 
de la Caritat, mas a praça com as dimensões que hoje conhecemos só se concretizou com a construção 
do CCCB em 1993. Ainda assim, durante a construção do MACBA parte da zona Sul da praça esteve 
ocupada por uma zona de estaleiro pelo que se pode considerar que só em 1995 se revelou na sua 
totalidade. 

Não sendo parte integrante do projecto de qualquer dos equipamentos circundantes, a sua relação 
com os museus foi entendida de formas distintas quer pelo CCCB, quer pelo MACBA. Na entrada dos 
dois edifícios existe uma conexão visual imediata com a praça. No entanto, enquanto que no CCCB este 
espaço foi tido como potenciador de actividades ligadas ao museu e elemento central de uma operação 
que já então se considerava (a recuperação do antigo teatro da Casa de la Caritat), na memória do projecto 
do MACBA (Meier, 2010: 37) este espaço é descrito apenas como um “jardim posterior do museu”, 
depreciando qualquer protagonismo que este pudesse vir a ter. É por isso que neste trabalho se salienta 
a sua relação com o MACBA.

A configuração espacial da praça é resultado do trabalho do Ajuntament e dos seus técnicos a nível 
de desenho do espaço público, e isso é bastante notório quando comparamos com o traçado e os 
materiais utilizados no espaço público realizado em Barcelona neste período. Inicialmente a praça de 
2700m2 era totalmente em terra batida - exceptuando os seus limites que se pavimentaram com placas 
em cimento cinzento (material semelhante ao utilizado no espaço público de toda a Cidade) – sendo 
também pontuada por alguns plátanos em toda a zona de terra e quatro tílias no limite sul. Existia ainda 

Fig.52 Plaça Joan Coromines na actualidade
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um desnível entre este grande plano rectangular 
e o nível do CCCB pelo que a ligação era feita 
através de uma escadaria em toda a frente 
Sul, atravessada por uma rampa na diagonal. 
Este traçado, nomeadamente a orientação que 
a rampa sugeria, acentuava a ligação que se 
pretendia criar entre o CCCB e o MACBA. A 
praça permaneceu com estas características até 
ao final dos anos 2000, entretanto veio a ser alvo 
de duas alterações importantes: uma a nível 
de gestão e outra a nível físico, mudanças que 
acabaram por ser impostas pelas três entidades 
que a limitam.

Em 1999, graças às petições feitas pelas duas 
entidades museológicas e pela universidade, 
o Ajuntament decidiu o encerramento da praça 
durante a noite. Todas as suas entradas passaram 
a ser fechadas segundo um horário estabelecido, 
como forma de garantir a segurança dos seus 
edifícios e um “controlo social” nocturno. Este 
“controlo” estava associado à existência de 
assaltos e à presença dos sem-abrigo que aqui 
se instalavam durante a noite, problemas que 
ainda hoje persistem no Raval. A partir deste 
momento toda a actividade da praça passou a 
ser estritamente diurna.

Fig.53 Plaça Joan Coromines em 2008 Fig.54 Plaça Joan Coromines em 2012
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Em 2008 inicia-se uma reordenação do espaço com vista a melhorar a sua acessibilidade física e visual 
e a permitir uma melhor conexão entre os três equipamentos. Essa reordenação foi consequência das 
obras de reconversão do antigo teatro da Casa de la Caritat para auditório do CCCB, que se situava a 
Norte. Este conjunto de intervenções não só estabeleceu a conclusão da recuperação de todo o conjunto 
como reforçou a importância do museu na configuração do espaço. Essa intervenção permitiu ainda a 
abertura de dois novos acessos, um para Norte e outro para Este, o que ajudou a resolver o problema 
de conexão desta praça à zona envolvente – que até aí havia sido dificultada pela sua qualidade de 
interior de quarteirão. Com a conclusão das obras em 2009 a praça revelou algumas diferenças no seu 
desenho, nomeadamente na transição entre níveis que agora é feita através do prolongamento do tipo 
de piso do MACBA com uma pendente suave e no aumento e redesenho do passeio no seu limite Norte 
que promove uma ligação mais fácil entre o CCCB e a entrada do edifício da universidade. Também no 
centro passaram a existir bancos em pedra escura, semelhante à usada no pavimento da Plaça dels Àngels 
e é com estas características que encontramos a praça ainda hoje.
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5.2. Análise

A. Plaça dels Ángels

Avaliação do espaço – características 
físicas 

Identidade

A partir do preenchimento da Tabela 1 
constante no anexo foi possível chegar a algumas 
conclusões relativas à identidade daquele lugar. 
Quando a praça foi construída, consequente do 
projecto do museu, houve uma ruptura com a 
identidade daquele lugar pela edificação de 
uma construção totalmente nova que se destaca 
pela oposição naquele conjunto. Ainda assim, ao 
longo do tempo, verifica-se que o projecto acabou 
por ser aceite pela população que utiliza a praça 
diariamente consistindo num importante ponto 
central do sector Norte do Raval. É acessível 
tanto a nível pedonal como rodoviário pela sua 
localização numa zona central da cidade, insere-
se na rede de transportes públicos e articula-se 
bem com os espaços públicos circundantes.

É um lugar confortável para se estar, sempre 
com espaços ao sol e em sombra ao longo de 
todo o ano, sendo que é nas zonas ao sol que as 
pessoas têm tendência a concentrar-se e onde 
o movimento pedonal domina. Considera-se 
que este é um espaço atractivo pela presença 
constante de pessoas ao longo do dia, com 
maior incidência ao fim do dia, sendo os jovens 
os utilizadores mais comuns. Este é um espaço 
de fácil adaptação a outros usos que motiva 

Fig.55 Sinais de apropriação do espaço - novas 
formas de uso 
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também algumas formas de apropriação curiosas, nomeadamente pelos sem-abrigo que ali existem, 
como demonstram as figuras da página anterior.

A ligação à memória do local permanece tanto no nome da praça como nos vestígios do convento na 
zona Sul, tendo sido deixadas propositadamente.

Os principais problemas que se identificam encontram-se ligados à presença dos skaters que originam 
uma sensação de insegurança aos vizinhos que ali passam, principalmente os mais velhos, e que inferem 
na visão de futuro daquela comunidade funcionando como um travão ao que poderia ser uma relação 
muito mais estável da comunidade com aquele lugar. Possivelmente se esta situação de conflito fosse 
resolvida a sensação de orgulho daquela comunidade por aquele espaço seria maior.

Continuidade/Permeabilidade/Legibilidade

Este espaço encontra-se bem inserido na rede de espaços públicos de proximidade encontrando-se 
também acessível a nível rodoviário. Como se verifica na figura abaixo, a acessibilidade entre os espaços 
é fluída e há uma fácil conexão às principais vias da cidade. A hierarquia espacial daquele sector do 
bairro tem como elemento principal a praça em estudo pelas suas dimensões e posição no território e é 
partindo deste ponto que a ligação aos restantes espaços ganha maior clareza, servindo também como 
um ponto de referência e orientação. 

Fig.56 Ligações pedonais entre o sistema de espaços públicos e as principais vias da cidade
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Segurança/Conforto/Aprazibilidade e 
Mobilidade/Acessibilidade/Permeabilidade

Este lugar localiza-se perto de uma esquadra 
de polícia e tem patrulha ocasional. Ainda 
assim ocorrem pequenos furtos pontuais mas 
que não inferem na sensação de segurança 
da população. Os principais problemas a 
afectar a aprazibilidade do local devem-se ao 
ruído e movimentações rápidas dos skaters 
que podem afectar a sensação de conforto dos 
transeuntes. É interessante verificar que tudo 
isto cessa enquanto se verifica a presença da 
polícia como se pode ver na figura abaixo, já 
que a prática do skateboarding em Barcelona 
é proibida fora dos locais destinados a esse 
propósito. A nível de acessibilidade considera-
se que todos os locais são acessíveis a qualquer 
pessoa, independentemente das suas limitações 
motoras. Os três níveis diferentes existentes 
na praça são transpostos através de rampas 
que não ultrapassam a inclinação de 3%. Os 
únicos pontos que obviamente representam um 
obstáculo são as escadas, como se identifica a 
vermelho na planta do espaço seguinte.

Inclusão/Coesão Social e Diversidade/
Adaptabilidade

O Raval é um bairro com uma presença 
multiétnica muito forte e isso verifica-se também 
nesta praça. É comum identificar a presença de 
autóctones, assim como emigrantes e mesmo 
turistas estrangeiros principalmente nesta 
praça. Os eventos que aqui se celebram são 
também oportunidades de inclusão social destas 
minorias protagonizando momentos de união. A 
adaptabilidade de usos desta praça confirma-se 
quando, várias vezes ao ano, se realizam eventos 
diferentes com diversas infra-estruturas. A praça 
revela ter as condições de dimensão, desenho e 
robustez de materiais necessárias para acolher 
este tipo de actividades como demonstram as 
figuras seguintes.

Fig.57 O esvaziamento da praça pelos skaters 
motivado pela presença da polícia 

Fig.58 Planta de acessibilidade no espaço e limitações

Fig.59 Festas de La Mercé em 2011 

Fig.60 Feira do Livro em 2010

© Josep Avilés
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Resistência/Durabilidade e Sustentabilidade

A durabilidade e resistência de materiais é 
muito importante principalmente em casos 
como o da praça em estudo que acolhem eventos 
com grande afluência e intensidade de uso. 
Verifica-se que todos os materiais se encontram 
em bom estado e o espaço em boas condições 
de higiene, à excepção dos danos provocados 
pelo uso intenso dos skateboarders e pelo lixo 
que eventualmente possam deixar. Ainda assim 
para estas formas de utilização não previstas 
os materiais do espaço revelam dar uma boa 
resposta. A gestão municipal é também muito 
importante neste aspecto e verifica-se a presença 
de acções de limpeza e manutenção quase 
diárias.

Síntese da avaliação face a critérios específicos

Em relação aos critérios mais específicos da 
análise desta praça, existem dois pontos que se 
destacam logo na primeira visita ao espaço que são 
a falta de vegetação e de elementos de mobiliário 
urbano. A presença tanto de elementos arbóreos 
como de mobiliário urbano, não sendo um factor 
obrigatório no espaço público, têm algumas 
características que influenciam e qualificam a 
experiência do lugar. Neste caso temos uma 
praça com grande exposição solar ao longo do 
ano e, juntamente com o facto de o pavimento 
ser escuro e absorvente de calor, faz com que 
nos meses mais quentes as temperaturas sejam 
muito altas e a sua inclusão poderia funcionar 
como apaziguador das grandes variações 
térmicas O mobiliário urbano enquanto 
enriquecedor da experiência do espaço assim 
como possibilitador de novos usos seria também 
uma mais-valia a considerar. Ainda assim, o 
grande muro fronteiro ao museu funciona como 
um longo banco onde se concentra grande parte 

Fig.61 Elementos de expressão artística no espaço - 
“La Ola” (em cima) e o mural de Chilida (em baixo)

Fig.62 Vista próxima das lajes do pavimento

Fig.63 A adaptação do grande muro ao uso de banco
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da população – no entanto esta situação resulta de uma apropriação dos utilizadores e não de algo 
premeditado no projecto. Ressalva-se ainda o facto destes dois elementos serem bastante importantes 
nos projectos de espaço público de Barcelona e este espaço surgir como uma das excepções neste aspecto. 
O facto de ser uma tendência actual a abertura de grandes praças do género em frente a equipamentos 
de carácter cultural, como forma de evidenciar o edifício27, poderia por si só justificar a sua não inclusão. 
Mas deve ser tido também em conta o facto de a praça ter sido pensada como espaço multifuncional, 
logo a presença de vegetação poderia condicionar algum tipo de usos. Neste caso compreende-se a sua 
omissão, no entanto considera-se que esta abordagem levou a alguma desarticulação com a linguagem 
habitual do espaço público de Barcelona.

 Em relação aos sistemas de iluminação, verifica-se que os elementos existentes são eficazes na sua 
função. Como se pode observar na figura abaixo, todo o espaço está iluminado e existe algum cuidado 
com o tratamento das fachadas como valorização arquitectónica. O sistema de holofotes enquadra-se no 
que constitui habitualmente a iluminação de grandes espaços na cidade.

Encontramos duas peças de arte neste espaço. Por um lado “La Ola”, uma escultura de Jorge Oteiza 
colocada em frente ao museu em 1998. É uma escultura de grandes dimensões em alumínio de cor negra 
que se pode ver na imagem da página anterior. A peça pretende unir o interior do museu ao espaço 
exterior da praça fazendo a contraposição ao volume rectilíneo e branco que é o edifício do MACBA. 
Por outro lado, junto ao pequeno largo a Oeste, encontramos o mural de Eduardo Chilida, inaugurado 
no mesmo ano. Na figura correspondente da página anterior pode-se constatar a grande dimensão 
deste painel de azulejos branco e negro. Ambas as peças pertencem à colecção do museu e, a nível de 
espaço público, não foram criadas com maior ambição do que a função que desempenham: de ligação 
do espaço ao museu. São elementos resistentes, de fácil manutenção como se pretende nas obras de arte 
pública funcionando como elementos de referência no espaço pela sua diferença para aquele colectivo.

Podemos verificar a existência próxima de infra-estruturas viárias e de apoio, encontrando-se 
devidamente assinaladas e não criando conflitos de uso ou constituindo obstrução de fluxos. Quanto à 
estrutura viária, existe uma via de sentido único no limite Este da praça com passagem de transportes 
públicos. O facto de nenhuma via rodoviária atravessar o espaço constitui um ponto positivo para a 

Fig.64 Vista nocturna da praça - o sistema de iluminação

27 Baseando a informação descrita no capítulo 2 do presente trabalho em relação ao contexto actual do espaço público projectado 
em equipamentos culturais de grande expressão arquitectónica.
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segurança dos peões e o conforto dos utilizadores. Existe também um parqueamento de automóveis 
subterrâneo com saída pedonal directa para a praça no extremo Sudoeste, na zona Sul da praça 
localizam-se ainda dois postos da rede pública de bicicletas da cidade e uma unidade de instalações 
sanitárias também pública. Todos estes elementos se encontram bem dimensionados e posicionados, 
alinhados segundo três eixos, de forma a não constituir qualquer obstrução à utilização da praça  como 
se verifica nas figuras abaixo. O pavimento é constituído por laje granítica de 60 x 40 cm, à semelhança 
dos pavimentos utilizados na cidade. Embora seja de boa qualidade, devidamente dimensionado para 
o tipo de utilização que a praça tem e não cause encadeamento ao utilizador durante o dia, refere-
se apenas o factor da tonalidade escura enquanto potenciador de aumento da temperatura, como foi 
anteriormente descrito, como ponto negativo.
Fig.65 O alinhamento dos elementos de infra-estruturas e iluminação - vista de Este (em cima) e vista de Oeste (em 

baixo)
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Avaliação do espaço – nível social

Actividades e Usos

Durantes as observações destacaram-se dois 
períodos distintos que diferem no grau de 
intensidade de utilização do espaço. O período 
de menor intensidade estabelece-se entre as 
10h e as 12h e o de maior intensidade entre as 
16h e as 18h28. A comparação das actividades é 
feita segundo os valores extraídos destes dois 
intervalos. De forma a simplificar a designação, 
o primeiro período define-se como “manhã” e o 
segundo como “tarde”.

Nos Gráfico 1 e Gráfico 2 verifica-se a 
existência um grande número de pessoas 
que se movimentam pelo espaço, dentro dele 
ou passando por ele sendo que a segunda 
actividade mais representativa é o sentar. Ao 
longo das observações registaram-se padrões de 
comportamento, nomeadamente nos locais mais 
comuns para a realização dessas actividades. 

Gráfico 1 Actividades principais do espaço (número 
de pessoas médio por período)

Gráfico 2 Usos específicos do espaço (número de 
pessoas médio por período)

28 Tendo em conta que as observações foram feitas entre as 10h e as 20h. Não se exclui a possibilidade de, fora desse espectro 
horário existirem momentos de inutilização do espaço.

Fig.66 Principais tipos de uso e grupos etários a 
utilizar o espaço - os skaters, a comunidade, os jovens 
e os sem-abrigo
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Nas figuras ao lado é possível verificar as zonas 
mais utilizadas para sentar (a laranja) e os pontos 
mais comuns de paragem (a amarelo), mais uma 
vez separados pelos dois períodos referidos. É 
possível verificar que as zonas de sol são as mais 
utilizadas para sentar. O longo muro é utilizado 
para esse fim durante todo o dia. À tarde, com 
o aumento da afluência de pessoas ao espaço é 
ainda possível identificar mais dois locais onde 
as pessoas se sentam, do lado Este à sombra e do 
lado Oeste ao Sol. Em ambos os casos as pessoas 
sentam-se no chão encostando-se à parede 
dos edifícios. Os locais principais de paragem, 
que geralmente resultam de uma pausa para 
conversa ou num momento para tirar fotos ao 
edifício, centram-se na esquina que segue a 
Igreja, no centro do espaço e, à tarde, perto das 
zonas onde se concentram os skaters sentados.

Fluxos

A nível de movimentação de pessoas, verifica-se 
um grande fluxo de atravessamento do espaço, 
consitutuído pela diagonal laranja da figura ao 
lado. Ela conflui dois fluxos para se distribuir em 
outros dois provenientes das ruas circundantes. 
Dentro do próprio espaço destacam-se algumas 
zonas de grande intensidade de movimentação 
identificados a mancha vermelha na mesma 
figura. Todos correspondem às zonas preferidas 
para a prática do skateboarding, sendo que 
a mancha em frente ao posto de bicicletas é 
referente à zona em que mais frequentemente se 
encontram crianças a brincar. 

Fig.67 Identificação de fluxos e zonas de maior 
movimentação dentro do espaço

Fig.68 Localização das actividades principais (sentar, 
parar) - manhã (em cima) e tarde (em baixo)
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Síntese da avaliação

Fig.69 Faixa de fluxo principal

• Boa inserção na proximidade a estruturas viárias de ligação à cidade e da 
rede de transportes públicos;

• Integrado na rede de espaços públicos, constituindo um ponto estruturante;

• Acessível a todos os utilizadores em todos os seus pontos;

• Multifuncional, facilmente adaptável a novos usos.

• Uso intensivo do espaço pelos skaters é responsável por:

      .Conflito de usos e insegurança na relação com transeuntes;

      .Impedimento de maior identificação com o lugar pela comunidade;

      .Desgaste dos elementos que obriga a maiores custos de manutenção do 
espaço e na sua limpeza;

• Persistência da ligação ao museu limitante da sua autonomização;

• Características do pavimento dificultam a sua vivência nos meses mais 
quentes. 

Pontos Fortes

Pontos Fracos
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B. Plaça de Joan Coromines

Avaliação do espaço – características 
físicas 

Identidade

Como já foi descrito, o espaço onde se insere a 
praça sofreu várias transformações ao longo do 
tempo sendo que as suas características básicas 
de traçado se mantiveram. Como elementos 
evocativos do conjunto do Convent dels Àngels 
que ali existiu mantem-se a parte da fachada 
do CCCB assim como uma das oliveiras que 
existiam nos claustros. O seu desenho, os 
materiais construtivos e as espécies arbóreas que 
o constituem enquadram-se no tipo de desenho 
de espaço público da cidade e talvez isso ajude a 
explicar a maior presença de população local em 
relação a outros espaços contíguos. Esta praça 
localiza-se num interior de quarteirão mas, 
apesar disso, integra-se no sistema de espaços 
públicos circundante, criando também um 
ambiente mais calmo e introspectivo.   

A acessibilidade ao local faz-se apenas a nível 
pedonal, no entanto ela é próxima de vias 
rodoviárias e da rede de transportes públicos 
da cidade. A praça é aprazível, possui vários 
ambientes dados pela ausência ou presença 
de elementos arbóreos que vão alterando a 
paisagem ao longo do ano. As situações de sol 
e sombra modificam-se ao longo do dia sendo 
que, à semelhança do que se observa na Plaça 
dels Àngels, as pessoas tendem a concentrar-se 
nas zonas de sol. 

Pela sua pacatez este é um espaço atractivo para 

as pessoas, principalmente os locais que aqui se 
concentram para passear os seus cães enquanto 
conversam em grupo (aproveitando a grande 
zona de terra batida). É utilizado por todos, 
com maior presença dos jovens que estudam na 
faculdade adjacente. Nos meses de Verão alberga 
actividades ligadas aos museus, o que dinamiza 
a vivência da zona. Neste caso, com a ausência 
de conflitos de uso provocados pelos skaters 
na praça vizinha, é possível ver que há uma 
maior afluência dos habitantes locais e, por ser 
um lugar ligado a dois museus que motivaram 
mudanças positivas naquela zona, o sentimento 
de orgulho da comunidade é aqui mais notório. 
Fig.70 Utilização e apropriação do espaço
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Continuidade/Permeabilidade/Legibilidade

Este é um espaço bem integrado a nível pedonal 
no sistema de espaços públicos local, como se 
pode verificar na figura coorespondente da 
análise da Plaça dels Àngels neste mesmo ponto. 
A sua independência da rede rodoviária não 
a torna menos acessível dado que continua a 
ser próxima da rede de transportes públicos. 
Mesmo não tendo tanto protagonismo a nível 
referencial como a Plaça dels Àngels, é de grande 
importância na articulação dos equipamentos 
que se localizam nos seus limites: a faculdade, o 
CCCB, o seu anfiteatro e o MACBA. 

Segurança/Conforto/Aprazibilidade e 
Mobilidade/Acessibilidade/Permeabilidade

 O sentimento de segurança e conforto nesta 
praça é dado pela boa definição dos seus limites, 
assim como pela clareza na separação do espaço 
que é público daquele que é privado. A praça 
não tem recantos nem obstáculos no seu desenho 
pelo que se consegue abarcar visualmente todos 
os seus pontos. O acesso ao espaço é feito a partir 
de entradas capilares: a Sul pela passagem pelo 
edifício do MACBA, por Este através do edifício 
do CCCB e por uma passagem de ligação directa 
à rua entre os dois museus, e a Norte através de 
um caminho entre a Igreja da Casa de la Caritat e o 
edifício do antigo teatro. No entanto todos estes 
acessos só funcionam durante o dia, já que no 
período nocturno são encerrados. 

 Dentro da praça todo o espaço é acessível e a 
ligação entre níveis é feita através de rampas 
que não ultrapassam os 2% de inclinação. Como 
se verifica pela observação da planta do espaço 

Fig.71 Os três principais acessos ao espaço - a ligação 
visual pela entrada do MACBA (em cima), a conexão 
pela entrada  do CCCB (ao centro) e a ligação a Este 
com um dos portões fechado (em baixo).
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abaixo apenas os locais com degraus consistem 
nas zonas de impossibilidade de acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Inclusão/Coesão Social e Diversidade/
Adaptabilidade

Este local insere-se no bairro multiétnico que é 
o Raval. No entanto, esta presença não é muito 
notada neste espaço. A maioria dos utilizadores 
resume-se a autóctones que vêm passear, aos 
jovens que frequentam a faculdade e a pessoas 
de outros pontos da cidade ou estrangeiras que 
vêm visitar o museu.

O espaço revela ser de fácil adaptação a novos 
usos, principalmente aos fins-de-semana quando 
se promovem actividades relacionadas com o 
CCCB e durante as festas da cidade, sendo que 
nos últimos anos tem recebido concertos ao ar 
livre por ocasião das festas de La Mercé, como 
são exemplo disso as imagens seguintes.

Fig.72 A rampa de pendente suave na ligação entre 
níveis (em cima) e planta de acessibilidade no espaço 
e limitações (em baixo)

Fig.73 A adaptabilidade do espaço durante as festas 
de La Mercé em 2008 (em cima) e no BAM em 2010 
(em baixo)
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Resistência/Durabilidade e Sustentabilidade

À semelhança de grande parte do espaço público 
projectado na cidade este é construído com 
materiais de grande resistência e durabilidade. 
No entanto, nas zonas em que os skaters ainda 
conseguem aceder, nota-se algum desgaste 
motivado pelo uso mais intensivo. O espaço 
encontra-se bem mantido e com boas condições 
de higiene o que revela a manutenção regular de 
que é alvo por parte da gestão da cidade. 

Síntese da avaliação face a critérios específicos

Neste caso verifica-se a presença de elementos 
arbóreos com características de disposição e 
de porte adequadas às dimensões da praça – 
consistindo, mais especificamente, num núcleo 
de plátanos a Norte, quatro tílias a Sul e uma 
oliveira também na zona Sul. Todas estas 
espécies, à excepção da última, pertencem ao 
grupo com maior presença no espaço público 
da cidade, estando adequadas às características 
daquele clima. A nível de mobiliário urbano 
encontramos cinco bancos de revestimento a 

Fig.74 O alinhamento dos elementos de mobiliário, infra-estruturas e iluminação

Fig.75 O desgaste provocado pelo skateboarding (em 
cima), detalhe das lajes do pavimento (ao centro) e um 
banco e papeleiras tipo (em baixo)
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granito escuro (material semelhante ao usado no pavimento da Plaça dels Àngels) assim como algumas 
papeleiras. A disposição do mobiliário organiza-se segundo os eixos desenhados no solo da zona de 
terra batida como se verifica na Figura 75 da página anterior. Neste ponto podem-se tecer algumas 
considerações menos positivas relativas à escassez de bancos nomeadamente nas zonas mais expostas 
ao sol daí que, na falta de uma alternativa, seja recorrente a observação de pessoas sentadas no chão nas 
zonas de sol e encostadas à parede do CCCB. A existência de mais zonas para sentar seria benéfico para 
os utilizadores sem comprometer as actividades da praça ou o seu desenho. 

 O sistema de iluminação é feito através de três postes de holofotes e, embora não tenha sido possível 
a observação da praça durante a noite, pela observação de espaços com sistemas semelhantes (e 
mesmo de fotografias nocturnas de outros autores do espaço) pode-se considerar a funcionalidade e 
adequabilidade do mesmo.

 Em relação ao pavimento, na zona Sul existe um prolongamento do piso granítico da praça vizinha 
enquanto que para Norte existe a aplicação de lajes de betão de 60x40 cm pertencentes ao catálogo de 
materiais do espaço público da cidade, já num tom de cinzento mais claro que resulta em termos de 
comportamento térmico e de luminosidade. A zona central dos bancos e dos plátanos consiste numa 
área em terra batida que confere uma sensação de pequeno parque urbano a este interior de quarteirão. 

Fig.76 Vista parcial nocturna da praça - o sistema de iluminação © Carlos Cazurro
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Avaliação do espaço – nível social

Actividades e Usos

Tendo em conta os parâmetros relativos aos 
períodos de observação referidos no caso de 
estudo anterior, estabelecem-se os mesmos 
intervalos de tempo correspondendo aos 
períodos de menor e maior intensidade de 
utilização do espaço.

Também neste espaço se verifica um grande 
número de pessoas em movimento, como 
demonstra o Gráfico 3. Ela é portanto uma zona 
de conexão entre pontos de interesse daquele 
núcleo, nomeadamente entre os dois museus e 
as faculdades. Nota-se também que a actividade 

Gráfico 3 Actividades principais do espaço (número 
de pessoas médio por período)

Gráfico 4 Usos específicos do espaço (número de 
pessoas médio por período)

Fig.77 Principais tipos de uso e grupos etários 
a utilizar o espaço - os visitantes dos museus, a 
comunidade a passear os cães, os jovens da faculdade
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mais comum é sentar, preferencialmente ao 
sol como mostram as plantas ao lado. Como 
resultado de não existirem mais espaços para 
sentar ao sol, também aqui as pessoas acabam 
por se sentar no chão junto aos edifícios. As 
zonas de paragem principais são imediatamente 
junto aos acessos ao museu e à faculdade, assim 
como junto dos bancos.

Fluxos

Os principais fluxos correspondem á ligação 
entre o museu e a faculdade (dado que este é o 
percurso mais directo de ligação à rua) e entre o 
mesmo acesso na direcção da Plaça dels Àngels. 
Os locais de maior movimento dentro do espaço 
situam-se a Sul e correspondem às zonas a que 
os skaters têm acesso num prolongamento da 
actividade da praça vizinha. É também nestas 
zonas que mais frequentemente se encontram 
crianças a brincar.

Fig.78 Localização das actividades principais (sentar, 
parar) - manhã (em cima) e tarde (em baixo). Ao lado, 
a identificação dos principais fluxos e zonas de maior 
movimentação dentro do espaço
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Síntese da Análise

Fig.79 Faixas de fluxos principais

• Boa inserção na proximidade a estruturas viárias de ligação à cidade e da 
rede de transportes públicos;

• Integrado na rede de espaços públicos;

• Estabelece conexão entre quatro entidades de importância a nível de 
cidade;

• Acessível a todos os utilizadores em todos os seus pontos;

• Variedade social e etária dos seus utilizadores;

• Permanência de elementos evocativos de preexistências – facilita a ligação 
identitária da comunidade;

• Reflecte sentimento de orgulho e pertença da comunidade;

• Autonomização dos equipamentos circundantes.

• Acessos pouco visíveis;

• Encerramento nocturno;

• Escassez de locais para sentar.

Pontos Fortes

Pontos Fracos


