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ESTRATÈGIA URBANA

DETECTAR ELS SOLARS MÉS ADE-
QUATS SEGONS LA QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA DEL POUM DEL 76

AJUSTAR ALS LÍMITS DE LES EDIFI-
CACIONS VEÏNES TAN EN PLAN-
TA COM ALÇAT

PERMEABILITAT I JARDÍ D´ÚS 
PÚBLIC + PROGRAMA PÚBLIC 
EN PB

CONNEXIONS COMUNITÀRIES 
ENTRE BLOCS PER L´INTERIOR 
D´ILLA EN P+1

VALORS DEL PARCEL·LARI       

PGM 76

Sól equipament ( clau 7a)...............................................................815 m2

Sól viari (clau 5)...............................................................................2280 m2

Espai lliure (clau 6)............................................................................510 m2

Sól habitatge privat (clau 12).........................................................245 m2

ESTAT ACTUAL

Sól equipament ( clau 7a)...............................................................460 m2

Sól viari (clau 5).....................................................................................0 m2

Espai lliure (clau 6)..........................................................................2589 m2

PROPOSTA

Sól equipament ( clau 7a).............................................................1642 m2

Sól viari (clau 5).....................................................................................0 m2

Espai lliure (clau 6)..........................................................................1943 m2

ESTRATÈGIA URBANÍSTICA

Illa actualment afectada pel Pla Urbanístic del 76, el qual proposa la obertura d´un carrer que 
creui l´illa longitudinalment, paral·lel al carrer Astúries, limit nord de l´illa i important eix comercial 
del barri.

Implantació en 3 solars destinats a equipament i habitatge, dos dels quals estan buits i un tercer 
qualificat d´equipament i on actualment si situa una nau industrial no protegida en mal estat i en 
desús.

Intervenció pragmàtica, poca afectació en un programa tan consolidat com l´actual de l´illa.

Volumetria ajustada a les edificacions veïnes com a sol·lució a l´afectació visual del paisatge 
urbà a causa de mitgeres vistes  i  aprofitament al màxim possible de la parcel·la com a resposta 
a un programa d´habitatges de gestió pública, rendibilitat i ajustament programàtic.

Paral·lelament, tot i la proximitat de les edificacions i l´alçada dels blocs veïns, la col·locació dels 
blocs de menor alçada  a sur permet l´entrada de llum a l´interior d´illa tot i que el jardí, a més de 
les grans ombres que se li projecten, la vegetació frondosa el farà un jardí fresc a l´estiu.

El fet d´obrir l´interior d´illa al públic i l´intenció de creuar l´illa transversalment per conectar amb 
el carrer Astúries, important eix comercial i connexió al metro, es permeabilitza l´illa aprofitant 
els locals comercials que vulguin aprofitar-se de la nova façana al jardí públic (actualment una 
botiga/bar)

 Programa en PB d´ús públic (Centre de dia en el bloc de la gent gran i tallers en els dels joves) 
que serveix com a filtre de pas a través d´uns retranquejos que permeten guardar el caire íntim 
d´aquest interior, fent un jardí per la gent del barri que ho coneix i així assegurant la tranquilitat 
dels veïns.

 Connexió entre blocs per mitjà d´unes terrasses comunitàries i una passera que les unifica 
en Planta +1. Obertura dels habitatges cap a l´interior d´illa.

Es col·loquen horts a les terrasses per substituir els que hi havien abans als solars buits, on ara 
s´hi han aixecat els blocs, així continuar aquesta pràctica. També, aquests són la prolonga-
ció del jardí, com si el verd penetrés dins l´edifici.

El jardí interior és proposa d´ús públic (com a mínim el que pertoca als habitatges dotacio-
nals) amb limitació horària de nit. Al tenir els accessos a través de comerços i equipaments, 
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OCUPAR ELS SOLARS BUITS I NAU 
INDUSTRIAL EN DESÚS I MAL ESTAT 
EN SOLAR DESTINAT A EQUIPAMENT

COMPLETAR EL PERÍMETRE DE 
L´ILLA + MANTENIR UNA ALTA 
DENSITAT

P A S  1 _ O C U P A C I Ó P A S  2 _ L Í M I T S 

APROFITAMENT DE L´INTERIOR 
D´ILLA + CONNEXIÓ AMB EIX 
COMERCIAL

P A S  3 _ P E R M E A B I L I T A T P A S  3 _ I N T E R A C C I Ó

RELACIÓ ENTRE BLOCS I OBER-
TURA AL JARDÍ, INTERACCIÓ

estoest

nau industrial 
en desús i mal estat
508 m2 PB

PECES EXPROPIADES

en PB es redueixen i re-
fan els límits d´alguns 
blocs veïns per poder-hi 
traçar el camí que unirà 
tots els blocs, i donar 
continuitat al jardí.
A més, els nous murs que 
es refan estan en molt 
mal estat.


