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Bydelen Raval i Barcelona er en del av gamlebyen. Det er en bydel med høy tetthet (49,000
personer fordelt på 1,1km2) og mange sosiale utfordringer.
Stikkord for stedet er kriminalitet, prostitusjon, narkotika, turisme, kulturliv, immigrasjon, integrasjon.
Slik har Raval vært i flere hundre år, og det er nå i nyere tid at styresmaktene virkelig har
begynt å ta tak i utfordringene.
Etter å ha studert stedets historie, urbane utvikling og bygningstypologier, bestemte jeg
meg for å jobbe med å løfte bokvaliteten i denne bydelen, da jeg forstod at mye av det som
er jobbet med overordnet er forseggjort. Derimot var elementer for å styrke nabolaget mindre synlig i nyere og eldre bygg. Eldre bygg sliter med mangel på lys, dårlig tilkomst, uutnyttede takflater, sårbar VVS infrastruktur, dårlig naturlig ventilasjon og mye slitasje på grunn
av mye gjennomtrekk av beboere.
Teorien er at dette er en bydel med høyt gjennomtrekk som forsterker uønsket sosial atferd.
Ved å løfte bokvaliteten er målsettingen å få folk til å bli i bydelen. Effekten av at folk ønsker
å bli boende er et tettere knyttet nabolag og mer engasjement. Dette er noe som det mangler
mer av i denne bydelen.
Prosjektet tar utgangspunkt i en del av Raval hvor blandingen av forskjellige grupper mennesker er intens. Der har jeg valgt meg ut et eksisterende kvartal som jeg vil videreutvikle.
Kvartalet grenser mot Filmoteca de Catalunya, og er et sted hvor det er gjort mye oppgraderinger uten at det har gitt full effekt med tanke på menneskene som bor eller oppholder
seg der.
Under studieturen til Barcelona dro jeg til by arkivet for å dokumentere planer og typologier
i dette kvartalet. Videre besøkte jeg bydelshuset hvor jeg fikk tilgang på aktualiserte planer
og digitale planer av området. Med disse planene fikk jeg det grunnlaget jeg behøvde for å
begynne å tegne på prosjektet.
Videre gjorde jeg dokumentering av fasader i tillegg til en 1:1 skissering på et av takene i
kvartalet.
I tillegg til dette gikk tiden med på å intervjue mennesker i nabolaget, og å dokumentere en
del av det bydelen hadde å by på av folkeliv.

Et av planene fra byarkivet.

En typisk fasade i kvartalet.

1:1 skissering på et tak i kvartalet.

