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El barri de Campclar, creat a principis de 1960 per allotjar als treballadors de les empreses 
petroquímiques que van aparèixer durant la industrialització de la ciutat, forma part d'aquesta família de 
polígons de ràpida construcció que funcionen normalment vinculats a les ciutats però mantenen alhora la 
seva pròpia autonomia i adopten una morfologia urbana clàssica basada en la disposició orientada de 
grans blocs aïllats amb plantes baixes lliures i espai públic al seu al voltant. 
 
Amb el pas dels anys Campclar ha anat acollint a les successives arribades d'immigrants a la ciutat 
gràcies a uns lloguers molt assequibles, transformant el barri en un espai de convivència entre diferents 
cultures amb un alt índex de desocupació i problemes d'integració social. 
 
El nou Centre de Distribució d'Aliments del barri és una intervenció mínima d'iniciativa conjunta entre 
Càritas Diocesana i la parròquia del barri, està gestionat íntegrament per voluntaris i pretén contribuir a 
millorar les condicions de vida dels veïns més desfavorits. 
 
El centre se situa en un terreny adjacent a l'església del barri i va ser dissenyat per donar resposta a tres 
exigències bàsiques que des del principi es van considerar imprescindibles: seguretat enfront d'intrusions, 
un termini d'execució molt curt per poder accedir a una subvenció, i uns recursos econòmics molt limitats. 
D'aquesta manera, fruit de la reflexió col·lectiva entre tots els agents implicats, el projecte va ser dissenyat 
i construït en tres mesos (un mes i mig per elaborar el projecte bàsic i d'execució i un mes i mig de 
construcció) amb un pressupost de contracte de 634€/m2, comptant amb la col·laboració de 120 
voluntaris per realitzar els acabats en un sol matí.  
 
El projecte es va concebre mitjançant una doble lògica industrial-artesanal que reflecteix de les dues 
realitats que persisteixen en el lloc, i dialoga amb els seus veïns a través de la materialitat i d'alguns 
accents geomètrics que matisen la seva rotunditat volumètrica i li confereixen escala i vibració. 
 
Programàticament l'edifici s'organitza en tres franges: una zona de magatzem vinculada a l'accés rodat 
des del carrer, un àmbit de servei que actua com a filtre, i un espai de distribució vinculat a l'accés 
peatonal des de la plaça de l'església, que actua com a punt de reunió previ a l'inici del servei de 
distribució. En aquest últim espai de distribució, els usuaris, que disposen d'uns punts segons la seva 
situació econòmica i personal, realitzen un recorregut on trien els aliments que més necessiten.  
La separació entre els tres espais es realitza a través de dues divisions situades a la franja de servei 
realitzades parcialment amb xapa deployé, fet que permet aconseguir la visió longitudinal de tota la 
profunditat del centre.  
 
La naturalesa compacta i hermètica de l'edifici respon a requeriments climàtics per l'emmagatzematge 
d'aliments i de seguretat. L'edifici compta amb dues entrades de llum natural permanents, una finestra 
longitudinal en la façana posterior protegida darrere de la gelosia ceràmica i un lluernari situat en una 
posició elevada. Quan es realitza el servei, el centre s'obre als usuaris permetent que l'interior s'inundi de 
llum natural. 
 
Constructivament s'identifiquen fàcilment les dues lògiques de l'edifici.  
En vinculació al món industrial, el sistema estructural es va concebre com una seqüència de pòrtics 
metàl·lics arriostrats coberts per dos tancaments continus, lleugers i prefabricats que embolcallen façanes 
laterals i coberta per l'interior i l'exterior i permeten disminuir costos i temps d'execució.  
Perpendicularment, en relació al món artesanal i a la materialitat del l'entorn, els murs tant interiors com 
exteriors es van realitzar mitjançant elements ceràmics de diferents formats col.locats en diferents 
posicions. La capa exterior d'aquesta successió de murs paral·lels la forma una pell ceràmica porosa i 
transpirable contextualitzada amb els edificis de la zona que vetlla perquè el centre s'identifiqui plenament 
amb el barri i es transformi en la casa de tots els veïns. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dades: 
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