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Connectar¬_ La expansió urbana al ritme dels cicles econòmics, ha

comportat una �������	�
��� de fragments de ciutat dispersos pel territori. Un
dels objectius principals de l’espai públic, és precisament servir de costura
entre els diferents teixits.

Estimular la perifèria_ La cohesió social es manté amb un

entramat de serveis i espais públics que abasten a tot el territori metropolità,
evitant tant la desigualtat com els desplaçaments obligats en busca de llocs
de qualitat. Els espais públics en àrees perifèriques, mitiguen l’aïllament i
afavoreixen les relacions.

Activar Espais intersticials_ Quan el sòl manca, el poc espai

lliure que queda es torna extraordinàriament valuós. La seva, normalment,
complicada situació ofereix la oportunitat de oferir programes públics en llocs
inesperats a la ciutat. El caràcter residual exclòs en el masterplan, pot ser
utilitzat ara per a corregir les deficiències.

Ocupar Buits_ Quan la ciutat redueix la seva velocitat de

creixement, els solars generats, són una oportunitat per ocupar l’espai de
manera temporal amb activitats públiques. La brevetat de aquestes
existències, permet una certa experimentació formal al temps que obliga a
construccions reversibles i de baix pressupost.

Utilitzar el corredor com a estructura_  Les

����
�	�
����� que suporten les xarxes de transports, son una ����	����
oportunitat per a corredor públics que lliguen distants zones de territori dins
la ciutat.

Separar usos_ La barreja de usos en un mateix espai, és molt

bona, però també crea conflictes entre els diferents tipus de usuaris. És
necessari per tant, conciliar els diferents ritmes dotant els espais segons la
seva velocitat i funcions específiques.

Aplicar matriu generadora_ Una xarxa organitzadora de

l’espai variant segons les necessitats latents i les particularitats de cada zona
pot servir per unificar i racionalitzar un projecte.

Recrear un tema_ La selecció de un tema ajuda a dotar de

identitat a uns espais públics que normalment es troben en uns entorns poc
acollidors. Reproduir un ambient amb el passat del lloc i el seu context,
permet enfrontar-se al lloc de una forma unitària, i derivar des de aquesta
decisió la elecció dels materials, mobiliari o organització de l’espai.

Integrar existències_ La integració de les preexistències al lloc

permet mantenir viva la memòria del lloc. A més, recuperar objectes trobats,
abarateix considerablement els costos.

Reinterpretar existències_ El reciclatge i renovació de les

preexistències, permet dotar-lo d’una nova essència i actualitzar-lo a les
noves exigències.

Regenerar ecosistemes_ La urbanització del territori, a envaït

l’habitat natural. Amb el canvi de segle, la transformació del model productiu
i la consciència mediambiental, s’estan retornant a les ciutats grans
quantitats de terreny re-pensat segons criteris sostenibles.

Convertir el passat en generador_ Les traces del

passat justifiquen moltes de les decisions programàtiques, compositives o
materials que donen forma a l’espai públic.

Activar Nodes_ El teixit de la ciutat consolidada necessita

operacions estratègiques per a seguir evolucionant. A diferencia de les grans
intervencions, aquestes, són molt més assequibles que els grans projectes de
reforma i es poden desenvolupar independentment fins a consolidar una
xarxa de espais connectats.

Revitalitzar Waterfront_  La història de les ciutats que han

viscut del mar, ha passat normalment per un punt ón els ports han ocupat
els límits bloquejant la relació entre mar i usuari. S’han de aprofitar totes les
oportunitats possibles per a tornar a establir aquest tipus de diàleg.


