
M+TR M+TR

Mobilitat Fluxe de l’aire Fluxe de circulació i densitat

Arbrat i enllumenatESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ URBANÍSTICA - L’Eixample en el Poblenou

PROCÉS D’IMPLANTACIÓ_“l’Eixample al Poblenou” Estratègia energèticaAssoleig

Urbanització espai públic

Morfologia de l’espai públic
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El rocés d’implantació de les diferents volumetries a l’emplaçament, s’ha mantingut en constant diàleg entre les 
aliniacions exigides pel Pla Cerdà i el context del barri del Poblenou.
Reprenent el sistema d’illa de l’Eixample i tenint en compte l’aliniació de la fàbrica existent, s’han valorat 
les aliniacions, l’espai públic necessari, la relació d’aquest amb el context i amb la proposta volumètrica, la 
mobilitat, l’adequació del programa al lloc, i les visuals que es generen des de diferents punts de la ciutat o 
des dels nous punts generats.
Com a resultat, s’obté una volumetria que dialoga amb el context, ja sigui a nivell de carrer, en alçada o ubica-
ció del programa, però que està en sintonia amb el projecte de transformació del barri del Poblenou i un dels 
elements més importants, la fàbrica existent. 

Com a catalitzador de tots aquests factors es  genera a l’espai central un anfiteatre, on s’hi relacionen els 
diferents usos d’interior d’illa com els filtres que es produeixen des de l’espai públic exterior.

En conseqüència, s’hi ha plantejat un sistema de circulacions interiors i exteriors, que permeten per una banda, 
incrementar la relació entre les diferents activitats tan a l’interior com a l’exterior dels edificis, i per una 
altra banda, elaborar una estratègia energètica. 
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Planejament L’Eixample i el seu context
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