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EL PLA 22@

Alçat C/Cristòbal de Moura E: 1/2000

Alçat C/Fluvià E: 1/2000

Alçat C/Pere IV E: 1/2000

popodium  bcn

espai de creació musical a barcelona
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Actuació sobre edificació existent
VERD : manteniment
VERMELL : enderroc

El planejament urbanístic del 22@ es centra sobretot en la renovació del districte de poblenou. Aquest barri de la ciutat, tradicionalment obrer i industrial, ha estat oblidat
durant les ultimes dècades per part de l'ajuntament i administracions. La contrapartida a tants anys de despreocupació ha estat la redacció del pla 22 @ un pla que
preveu la construcció de sol terciari barrejat amb habitatge però que promou sobretot la creació de nous espais d'investigació de mercat i econòmics.
Tot aquest planejament s'ha dut a terme esborrant gran part del caràcter original del barri, substituint edificacions antigues (que no obsoletes) per planta de nova creació
que actualment, no estant donant el fruit al 100 % de les previsions. Si a aquest moment de crisi se li suma el rebuig veïnal per l'enderrocament de símbols de la història
industrial de la ciutat (Can Ricart, per ex.), l'opinió del barri cap al pla 22@ es mes que negativa.
Actualment la nau de Ca l'Alier es troba afectada per un PERI que en preveu la reutilització  om a equipament o habitatge en un context d'edificacions terciaris de gran
em volum: tres edificis de 52 metres d'alçada, rodejats de sòcols de 18-20 m i amb una petita mostra d'habitatge públic que no arriba al 15 %.
Una proposta que , amb lleus canvis, pot oferir un punt d'interès enfocat al prèviament plantejat.

actuació

El PERI preveu la utilització de la nau sota un regim o

d'equipament o d'habitatge tipus loft, com s'ha fet en les

naus del carrer Josep Pla (200 m). De forma contraria, la

proposta de POPODIUM preveu el manteniment de les naus

existents originals i la retallada de 3 crugies corresponent a

la façana del carrer Cristóbal de Moura, enlloc de les 2

previstes pel projecte inicial.

Es mantenen les naus, la xemeneia i s'eliminen els elements

edificats no originals, corresponents  a les naus situades a la

nova via de servei.  D'aquesta manera la nova disposició de

la nau permet treballar el projecte amb dos espais oberts

corresponents als carrers Pere IV i Cristóbal de Moura, punts

bàsics per l'accés al nou equipament.


