
_CONNEXIÓ URBANA:
Reducció del trànsit rodat sobre el casc antic a partir de la bosa
d’aparcament sota plaça pública, aprofitant la posició estratègica de l’illa
sent periferic al nucli amb una òptima connexió a través de Carretera de
Vic. Aquesta mesura permet una reducció del trànsit rodat sobre el casc
antic, sent una premisa clara la preferència per as ús peatonal sobre els
carrers marcats

_UNITAT D’ACTUACIÓ 14: La unitat d’actuació 14 té un ambit d’actuació de 7.300 m2, sent
l’espai idoni per a portar a terme les estratègies per a portar a
terme el nou model de ciutat.
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CONDICIONS D’EDIFICACIO DE LAUNITAT D’ACTUACIÓ

Tipus d’ordenacio: volumetria especifica

Alçada màxima PB+5 (20 m) en referencia a la alineació de
vial definida amb retranquejos de 5 metres per assolir una
nova planta.

Catalogació urbanistica: Ús residencial

Forma i distribució de la edificació: La forma i la
distribució dels cossos de la edificació hauran de permetre
la sistematització de l’espai interior dels jardins i patis
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Secció longitudinal de l’ambit d’actuació. Desnivell de 8 metres entre el carrer de l’hospital i el
carrer de Puigterra de Dalt. La connexió plantejada per l’ajuntament es planteja a través de viari
peatonal exclusiu salvant el desnivell per mitjà d’escales.

Secció transversal de l’ambit d’actuació. Desnivell de 4
entre el carrer Llussà i carrer de Sant Salvador.

Alçat del carrer Llussà on es permetrà l’accés a l’interior de la illa a
travès de la elèctrica manresana (cota +242,5)

El carrer Puigeterrà de Dalt és el punt més
elevat de la unitat d’actuació

La cota actual de la plaça (+244,5 m) es planteja aixecar 0,5 m per a
incorporar un aparcament soterrani i adaptarse als accesos plantejats per
a permetre una major permeabilitat.
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_PREMISES PROJECTUALS:

_CONNEXIONS

_ESPAI CONTENIDOR

_OXIGENACIÓ/FRAGMENTACIÓ

_ENTITAT UNITAT

_REFERÈNCIES VISUALS

_TENSIONS
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